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АКТИ СКУПШТИНЕ 
 

1.  
             На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („(''Службени гласник РС'' број: 
97/16 и 36/19), члана  5. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, број: 
75/04 и 78/11), члана 7. и 8. Закона о 
комуналним делатностима („Службени гласник 
РС“, број: 124/11),  као и члана 36. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 6/17), на 27. редовној сједници 
Скупштине општине Лопаре,  одржаној дана  
25.09. 2019. године,  д о н о с и  
  

О Д Л У К У  
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  

ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“  д.о.о.  Лопаре  
 

  
I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Оснивање јавног предузећа 
 

Члан 1. 
 Ради обезбjеђивања услова за 
снабдијевање водом општине Лопаре, 
одвођења и пречишћавања отпадних вода на 
територији општине Лопаре, оснива се Јавно 
комунално предузеће ''ВОДОВОД'' д.о.о. 
Лопаре (у даљем тексту: ЈКП ''ВОДОВОД''). 

 

Циљеви оснивања 
 

Члан 2. 
 ЈКП ''ВОДОВОД'' се оснива ради 
обављања дјелатности од општег интереса, 
односно комуналних дјелатности 
снабдијевања водом  крајњих корисника и 
пречишћавања и одвођења отпадних вода и 
атмосферских вода.  
 

Предмет одлуке 
 

Члан 3. 
 Овом Одлуком, у складу са Законом о 
јавним предузећима, регулисана су права и 
обавезе оснивача и ЈКП ''ВОДОВОД'' у 
обављању дјелатности од општег интереса, а 
нарочито: 

 -  назив и сједиште оснивача; 
 -  пословно име и сједиште ЈКП 
''ВОДОВОД'', 
 -  претежна дјелатност ЈКП 
''ВОДОВОД'', 
 - права, обавезе и одговорности 
оснивача према ЈКП ''ВОДОВОД''  и ЈКП 
''ВОДОВОД'' према оснивачу; 
 - услови и начин утврђивања и 
распоређивања добити, односно начину 
покрића губитака и сношењу ризика; 
 -  условима и начину задуживања ЈКП 
''ВОДОВОД'', 
 -  заступање ЈКП ''ВОДОВОД''; 
 -  износ основног капитала, као и опис, 
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врста и вриједност неновчаног улога; 
 -  органи ЈКП ''ВОДОВОД''; 
 -  имовина која се не може отуђити; 
 -  располагање (отуђење и 
прибављање) стварима у јавној својини која су 
пренијета у својину ЈКП ''ВОДОВОД'' у складу 
са законом; 
 -  заштита животне средине; 
 - друга питања од значаја за несметано 
обављање дјелатности за коју се оснива ЈКП 
''ВОДОВОД''.  
 
II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 
 

Оснивач јавног предузећа 
 

Члан 4. 
 Оснивач ЈКП ''ВОДОВОД'' је: 

Општина Лопаре, улица Цара Душана 
број 143. Лопаре, матични број: 1088718. 

Права оснивача остварује Скупштина 

општине. 

Правни статус јавног предузећа 
 

Члан 5. 
 ЈКП ''ВОДОВОД'' има статус правног 
лица, са правима, обавезама и 
одговорностима утврђеним законом. 
 ЈКП ''ВОДОВОД'' у правном промету са 
трећим лицима има сва овлашћења и иступа у 
своје име и за свој рачун. 

 
Одговорност за обавезе јавног предузећа 

 
Члан 6. 

 ЈКП ''ВОДОВОД'' за своје обавезе 
одговара цјелокупном својом имовином. 
 Оснивач не одговара за обавезе ЈКП 
''ВОДОВОД'', осим у случајевима прописаним 
законом. 
 

Заступање и представљање јавног 
предузећа 

 
Члан 7. 

 ЈКП ''ВОДОВОД'' заступа и представља 
управа. 
 
III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 
 

Пословно име јавног предузећа 
 

Члан 8. 
 ЈКП ''ВОДОВОД'' послује под следећим 
пословним именом: Јавно  комунално 
предузеће  ''ВОДОВОД'' д.о.о. Лопаре 
 Скраћено пословно име је ЈКП 
„ВОДОВОД“ д.о.о. Лопаре.  
 О промјени пословног имена ЈКП 
''ВОДОВОД'' одлучује оснивач. 

Седиште јавног предузећа 
 

Члан 9. 
 Седиште ЈКП ''ВОДОВОД'' је у 
Лопарама, улица Мајке Ангелине 35. 
 О промјени сједишта ЈКП ''ВОДОВОД'' 
одлучује  оснивач. 
 

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа 
 

Члан 10. 
 ЈКП ''ВОДОВОД'' посједује свој печат и 
штамбиљ са исписаним текстом на језику 
српског народа  и ћириличним писмом. 
 Печат је округлог облика и садржи пуно 
пословно име и сједиште ЈКП ''ВОДОВОД''. 
 Штамбиљ је правоугаоног облика и 
садржи пуно пословно име, сједиште ЈКП 
''ВОДОВОД'' и мјесто за датум и број. 
 ЈКП ''ВОДОВОД'' има свој знак који 
садржи назив и сједиште ЈКП ''ВОДОВОД'', а 
који ће бити дефинисан Статутом ЈКП 
''ВОДОВОД''. 
 

Упис јавног предузећа у регистар 
 

Члан 11. 
 ЈКП ''ВОДОВОД'' се за обављање своје 
дјелатности од општег интереса, утврђене 
овом одлуком, уписује у регистар у складу са 
законом којим се уређује правни положај 
привредних друштава и поступак регистрације 
у складу са законом. 
 
Унутрашња организација јавног предузећа 

 
Члан 12. 

 ЈКП ''ВОДОВОД'' послује као 
јединствена радна цјелина. 
 Актом директора ЈКП ''ВОДОВОД'' 
уређује се унутрашња организација и 
систематизација послова. 
 
IV ДЈЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Претежна дјелатност 

 
Члан 13. 

 Основна и претежна дјелатност ЈКП 
''ВОДОВОД''  је прикупљање, 
пречишћавање и снабдијевање водом (36.00) и 
канализација (37.00). 
 Осим наведене претежне дјелатности, 
ЈКП ''ВОДОВОД'' ће се бавити и другим 
дјелатностима, као што су: 

 41.20 – Изградња стамбених и 
нестамбених зграда, 

 42.21 – Изградња цјевовода за 
течности и гасове, 
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 42.91 – Изградња хидрограђевинских 
објеката, 

 42.99 – Изградња осталих објеката 
нискоградње, д.н. 

 43.11 – Уклањање објеката, 

 43.12 – Припремни радови на 
градилишту, 

 43.21 – Електроинсталациони радови, 

 43.22 – Увођење инсталације 
водовода, канализације, гаса и 
инсталација 

 за гријање и климатизацију, 

 43.29 – Остали грађевински 
инсталациони радови, 

 43.99 – Остале специјализоване 
грађевинске дјелатности, д.н. 

 45.20 – Одржавање и поправка 
моторних возила, 

 49.39 – Остали копнени превоз 
путника, 

 49.41 – Друмски превоз робе, 

 49.50 – Цјевоводни транспорт, 

 53.20 – Дјелатности пружања осталих 
поштанских и курирских услуга, 

 71.11 – Архитектонске дјелатности, 

 71.12 – Инжењерске дјелатности и с 
њима повезано техничко савјетовање, 

 71.20 – Техничко испитивање и 
анализа, 

 74.90 – Остале стручне, научне и 
техничке дјелатности и 

 95.29 – Поправка осталих предмета за 
личну употребу и домаћинство. 

 
   ЈКП ''ВОДОВОД'' може без уписа у 
регистар да врши и друге дјелатности које 
служе обављању претежне дјелатности, 
уколико за те дјелатности испуњава услове 
предвиђене законом. 
 
 О промјени дјелатности ЈКП 
''ВОДОВОД'', као и о обављању других 
дјелатности које служе обављању претежне 
дјелатности, одлучује оснивач, у складу са 
законом. 
 
 

Услови за обављање дјелатности као 
дјелатности од општег интереса 

 
Члан 14. 

 Јавно предузеће ЈКП ''ВОДОВОД'' 
може да отпочне обављање дјелатности кад 
 
 

 
надлежни државни орган утврди да су 
испуњени услови за обављање те дјелатности 
у погледу: 
 1) техничке опремљености; 
 2) кадровске оспособљености; 
 3) безбједности и здравља на раду; 
 4) заштите и унапређења животне 
средине и 
 5) других услова прописаних законом. 
 

Оснивање зависних друштава 
 

Члан 15. 
 ЈКП ''ВОДОВОД'' може да оснује 
зависно друштво капитала за обављање 
дјелатности из члана 14. ове Одлуке, у складу 
са Законом о привредним друштвима. 
 ЈКП ''ВОДОВОД'' према зависном 
друштву капитала из става 1. овог члана, има 
права, обавезе и одговорности које има 
општина Лопаре, као оснивач према ЈКП 
''ВОДОВОД''.   
 На одлуку из става 1. овог члана 
сагласност даје Скупштина општине Лопаре. 
  
V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Основни капитал 

 
Члан 16. 

 Основни капитал ЈКП ''ВОДОВОД'' 
износи 1,00 (словима:једна) конвертибилна 
марка. 

 
Имовина јавног предузећа 

 
Члан 17. 

 Имовину ЈКП ''ВОДОВОД'' чине право 
својине на покретним и непокретним стварима, 
новчаним средствима и хартијама од 
вриједности и друга имовинска права која су 
пренијета у својину ЈКП ''ВОДОВОД'', 
укључујући и право коришћења на стварима у 
јавној својини општине Лопаре. 
 ЈКП ''ВОДОВОД'' може користити 
средства у јавној и другим облицима својине, у 
складу са законом, одлуком оснивача и 
посебним уговором којим се регулишу 
међусобни односи, права и обавезе ЈКП 
''ВОДОВОД'' са једне и општине, као оснивача, 
са друге стране.  
 

Члан 18. 
 Средства у јавној својини могу се 
улагати у капитал ЈКП ''ВОДОВОД'', у складу 
са законом и актима Скупштине општине. 
 По основу улагања средстава из става 
1. овог члана општина стиче удјеле у ЈКП 
''ВОДОВОД'', као и права по основу тих удјела. 
 Капитал у ЈКП ''ВОДОВОД'' подијељен 
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на удјеле уписује се у регистар.  
Повећање и смањење оснивачког капитала 

 
Члан 19. 

 О повећању или смањењу основног 
капитала ЈКП ''ВОДОВОД'' одлучује Скупштина 
општине, као оснивач у складу са законом. 
  

Средства јавног предузећа 
 

Члан 20. 
 ЈКП ''ВОДОВОД'', у обављању својих 
дјелатности, стиче и прибавља средства из 
следећих извора: 

– продајом производа и услуга, 
– из кредита, 
– из донација и поклона, 
– из буџета оснивача и буџета 

Републике Српске и 
– из осталих извора, у складу са 

законом. 
 

Расподјела добити 
 

Члан 21. 
 Добит ЈКП ''ВОДОВОД'', утврђена у 
складу са законом, може се расподијелити за 
повећање основног капитала, резерве или за 
друге намене, у складу са законом, актима 
оснивача и овом одлуком. 
 

Начела за одређивање цијене услуга 
 

Члан 22. 
 Елементи за образовање цијена 
производа и услуга ЈКП ''ВОДОВОД'' уређују се 
посебном одлуком, коју доноси Надзорни 
одбор,  уз сагласност оснивача, у складу са 
законом. 

 
Цијене производа и услуга предузећа 

 
Члан 23. 

 Елементи за одређивање цијена 
комуналних услуга су : 
 1) пословни расходи исказани у 
пословним књигама и финансијским 
извештајима; 
 2) расходи за изградњу и 
реконструкцију објеката комуналне 
инфраструктуре и набавку опреме, према 
усвојеним програмима и плановима вршиоца 
комуналне дјелатности на које је јединица 
локалне самоуправе дала сагласност; 
 3) добит вршиоца комуналне 
делатности. 
 Средства која су намјењена за 
финансирање обнове и изградње објеката 
комуналне инфраструктуре исказују се 
посебно и могу се употребити само за те 
намјене. 

  
Усвајање захтева за измјену цијена  

 
Члан 24. 

 ЈКП ''ВОДОВОД'' је обавезно да захтев 
за измјену цијена производа и услуга укључи у 
свој годишњи програм пословања, у складу са 
чланом 27. ове Одлуке. 
 Када се значајније промјене 
вриједности елемената, који су укључени у 
методологију за обрачунавање цијена, ЈКП 
''ВОДОВОД'' може током пословне године да 
поднесе оснивачу детаљно образложен 
захтјев за одобрење измјене цијена 
комуналних услуга, заједно са измјенама 
годишњег програма пословања.   
 Измјене годишњег програма 
пословања са приједлогом за измјену цијена 
се достављају  Скупштини општине.  
 

Унапређење рада и развоја предузећа 
 

Члан 25. 
 Унапређење рада и развоја ЈКП 
''ВОДОВОД'' заснива се на дугорочном и 
средњорочном плану рада и развоја. 
 Плановима и програмом рада из става 
1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика и 
развој ЈКП ''ВОДОВОД'', одређују се 
непосредни задаци и утврђују средства и мјере 
за њихово извршавање. 
 Планови и програми рада ЈКП 
''ВОДОВОД'' морају се заснивати на законима 
којима се уређују одређени односи у 
дјелатностима којима се бави ЈКП 
''ВОДОВОД''. 

 
Планови и програми 

 
Члан 26. 

 Планови и програми ЈКП ''ВОДОВОД'' 
су: 
 – план и програм развоја Јавног 
предузећа, 
 – финансијски планови и 
 – други планови и програми, 
 Планови и програми ЈКП ''ВОДОВОД'' 
достављају се Скупштини општине најкасније 
до 1. децембра текуће године за наредну 
годину. 
 Планови и програми се сматрају 
донијетим када на њих сагласност да 
Скупштина општине. 
 
VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 
 

Права оснивача 
 

Члан 27. 
 По основу учешћа у основном капиталу 
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ЈКП ''ВОДОВОД'', општина, као оснивач има 
следећа права: 
 - право управљања ЈКП ''ВОДОВОД'' 
на начин утврђен Статутом Јавног предузећа; 
 -  право на учешће у расподјели добити 
Јавног предузећа; 
 -  право да буду информисани о 
пословању Јавног предузећа; 
 - право да учествују у расподјели 
ликвидационе или стечајне масе, након 
престанка Јавног предузећа стечајем или 
ликвидацијом, а по измирењу обавеза и  
 -  друга права у складу са законом. 
 

Обезбјеђење општег интереса 
 

Члан 28. 
 Ради обезбјеђења општег интереса у 
дјелатности за коју је ЈКП ''ВОДОВОД'' 
основано, Скупштина општине Лопаре даје 
сагласност на: 
 -  давање гаранција, авала, јемства, 
залога и других средстава обезбјеђења за 
послове који нису из оквира дјелатности од 
општег интереса; 
 -   располагање (прибављање и 
отуђење) средствима у јавној својини која су 
пренијета у својину ЈКП ''ВОДОВОД'', веће 
вриједности, која је у непосредној функцији 
обављања дјелатности од општег интереса 
 -   улагања капитала; 
 -   статусне промене; 
 -  акт о процјени вриједности капитала 
и исказивању тог капитала у акцијама, као и на 
програм и одлуку о својинској трансформацији 
и 
 -  друге одлуке којима се уређује 
обављање дјелатности од општег интереса у 
складу са законом и овим уговором. 
 

Члан 29. 
 

 Скупштина општине даје сагласност 
на: 
 1. Акт о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места. 
 2. Претходну сагласност на повећање 
броја запослених. 
  
Континуирано и квалитетно пружање услуга 

 
Члан 30. 

 ЈКП ''ВОДОВОД'' је дужно да 
дјелатност од општег интереса за коју је 
основано обавља на начин којим се обезбеђује 
стално, континуирано и квалитетно пружање 
услуга крајњим корисницима. 
 

Несметано функционисање постројења и 
опреме 

 

 
Члан 31. 

 ЈКП ''ВОДОВОД'' је дужно да 
предузима мјере и активности за редовно 
одржавање и несметано функционисање 
постројења и других објеката неопходних за 
обављање своје делатности, у складу са 
законима и другим прописима којима се 
уређују услови обављања дјелатности од 
општег интереса због које је основано. 

 
Поремећај у пословању 

 
Члан 32. 

 У случају поремећаја у пословању ЈКП 
''ВОДОВОД'', Скупштина општине Лопаре 
предузеће мјере којима ће обезбиједити 
услове за несметан рад и пословање 
предузећа у обављању делатности од општег 
интереса, у складу са законом, а нарочито : 
 -  разрјешење Надзорног одбора и 
директора, 
 - ограничење права огранка Јавног 
предузећа да иступа у правном промету са 
трећим лицима,   
 - ограничење у погледу права 
располагања појединим средствима у јавној 
својини, 

 - промјену унутрашње организације 
Јавног предузећа. 
 - друге мјере одређене законом којим 
се уређују услови и начин обављања 
дјелатности од општег интереса и овом 
Одлуком. 
  
VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И 
РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ 

Пословање под тржишним условима 
 

Члан 33. 
 ЈКП ''ВОДОВОД'' послује по тржишним 
условима, у складу са законом. 

 
Пружање услуга корисницима са територије 

других општина. 
 

Члан 34. 
 У обављању своје претежне 
дјелатности, ЈКП ''ВОДОВОД'' своје производе 
и услуге може испоручивати, односно пружати 
и корисницима са територије других општина и 
градова, под условом да се ни на који начин не 
угрожава стално, континуирано и квалитетно 
снабдијевање крајњих корисника са територије 
општине Лопаре. 
 Испоруку производа и пружање услуга 
из става 1. овог члана ЈКП ''ВОДОВОД'' 
обавља у складу са посебно закљученим 
уговорима. 
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Расподјела добити 

 
Члан 35. 

Одлуку о расподјели добити/дивиденде 
доноси скупштина на образложен приједлог 
управе, уз претходно прибављено мишљење 
одбора за ревизију и надзорног одбора. 
 
VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Органи јавног предузећа 
 

Члан 36. 
 Управљање у ЈКП ''ВОДОВОД'' је 
организовано као једнодомно. 
 Органи предузећа су: 

1) Скупштина 
2) Надзорни одбор 

 3)  Управа (Менаџмент) 
 
1) Скупштина 
 
 Скупштина је надлежна да:  
а) доноси статут, 
б) доноси пословник о свом раду и друге 
пословне акте у складу са законом, 
в) доноси етички кодекс, 
г) доноси план пословања и ревидирани план 
пословања, 
д) доноси програм инвестиција за плански 
период, 
ђ) именује и разрјешава надзорни одбор, 
е) именује и разрјешава одбор за ревизију, 
ж) одлучује о трајној пословној сарадњи и 
повезивању са другим предузећима, 
з) одлучује о расподјели годишње добити и 
покрићу губитака, 
и) одлучује о повећању и смањењу основног 
капитала, 
ј) одлучује о оснивању нових предузећа, 
к) давање приједлога надзорном одбору о 
инвестиционим одлукама у складу са  
    важећим законима о инвестицијама, 
л) давање приједлога надзорном одбору о 
оснивању нових предузећа, 
љ) обавља и друге послове утврђене законом, 
статутом и актима предузећа. 
м) одлучује о другим питањима у складу са 
законом и статутом предузећа. 
 
2) Надзорни одбор 
 

Састав Надзорног одбор 
 

Члан 37. 
 Надзорни одбор има предсједника и 
два члана које именује Скупштина општине, на 
период од четири године, под условима, на 
начин и по поступку  утврђеним законом. 
  

Услови за чланове Надзорног одбора 
Члан 38. 

 За предсједника и чланове Надзорног 
одбора именује се лице које испуњава следеће 
услове: 
 -    да је пунољетно и пословно 
способно; 
 -    да има најмање средњу стручну 
спрему; 
 -  да је стручњак у једној или више 
области из које је дјелатност од општег 
интереса за чије обављање је оснивано јавно 
предузеће; 
 -   да није осуђивано на условну или 
безусловну казну за криминална дјела против 
привреде, правног саобраћаја или службене 
дужности, као и да му није изречена мера 
безбједности забране обављања претежне 
дјелатности јавног предузећа. 

 
Мандат чланова Надзорног одбора 

 
Члан 39. 

 Мандат предсједнику и члановима 
Надзорног одбора престаје истеком периода 
на који су именовани, оставком или 
разрјешењем. 
 Председник и чланови Надзорног 
одбора разрјешавају се пре истека периода на 
који су именовани, уколико: 
 -  надзорни одбор не достави оснивачу 
на сагласност годишњи програм пословања, 
 -  оснивач не прихвати финансијски 
извештај јавног предузећа, 
 - пропусте да предузму неопходне 
мјере пред надлежним органима у случају 
постојања сумње да одговорно лице јавног 
предузећа делује на штету јавног предузећа 
кршењем директорских дужности, несавјесним 
понашањем и на други начин. 
 Предсједник и чланови Надзорног 
одбора могу се разријешити пре истека 
периода на који су именовани, уколико 
предузеће не испуни годишњи програм 
пословања или не оствари кључне показатеље 
учинка. 
 Предсједник и чланови Надзорног 
одбора којима је престао мандат, дужни су да 
врше своје дужности до именовања новог 
Надзорног одбора, односно именовање новог 
предсједника или члана Надзорног одбора. 
 

Надлежност Надзорног одбора 
 

Члан 40. 
 Надзорни одбор је надлежан да: 

а) надзире рад управе 
б) доноси пословник о свом раду, 
в) предлаже статут, етички кодекс и 
друге акте скупштини, 
г) предлаже именовање и разрјешење 
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чланова одбора за ревизију, 
д) именује и разрјешава чланове 
управе у складу са поступцима 
утврђеним статутом и законом, 
ђ) доноси смјернице о набавци и врши 
надзор над њиховим спровођењем,  
е) одобрава препоруке одбора за 
ревизију о расподјели добити, те 
другим питањима, 
з) даје овлашћење за ограничене 
активности у складу са законом, 
ж) даје упутства директору за 
спровођење истраге у вези са 
учињеним неправилностима, 
и) даје приједлог скупштини о 
пословној сарадњи и повезивању са 
другим предузећима, 
ј) доноси одлуке о инвестирању у 
складу са законом и статутом, 
к) даје приједлог скупштини о оснивању 
нових предузећа, 
л) сазива сједнице скупштине јавног 
предузећа, 
љ) утврђу је приједлог одлука 
скупштине јавног предузећа и врши 
контролу спровођења усвојених одлука 
и 
м) обавља и друге послове утврђене 
законом, статутом и актима предузећа. 
 

 Надзорни одбор не може пренијети 
право одлучивања о питањима из своје 
надлежности на директора или друго лице у  
предузећу. 
 

Накнада за рад 
 

Члан 41. 
 Предсједник и чланови Надзорног 
одбора имају право на одговарајућу накнаду за 
рад у Надзорном одбору. 
 Висину накнаде из става 1. овог члана 
утврђује оснивач на основу извјештаја о 
степену реализације програма пословања ЈКП 
''ВОДОВОД''. 
 
3) Управа (менаџмент)  

Управу предузећа (у даљем тексту: 
управа) чине директор и извршни директори. 
(2) Надлежност управе је: 
а) извјештавање надзорног одбора на захтјев 
надзорног одбора, 
б) спровођење етичког кодекса, 
в) израда и надгледање реализације планова 
пословања, 
г) предлагање и спровођење смјерница о 
набавци те спровођење важећих прописа, 
д) утврђивање приједлога о расподјели добити 
и покрићу губитка, 
ђ) запошљавање и отпуштање запослених у 
складу са поступцима утврђеним актима 

предузећа и важећим законима, 
е) давање приједлога надзорном одбору о 
пословној сарадњи и повезивању са другим 
предузећима, 
з) давање приједлога надзорном одбору о 
инвестиционим одлукама у складу са важећим 
законима о инвестицијама, 
ж) давање приједлога надзорном одбору о 
оснивању нових предузећа, 
и) обавља и друге послове утврђене законом, 
статутом и актима предузећа.  

 
Члан 42. 

 Управу предузећа именује надзорни 
одбор на период од четири године, а на основу 
спроведеног јавног конкурса. 
 На услове за именовање управе 
предузећа, сходно се примењују одредбе 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске.  

Чланови управе ЈКП ''ВОДОВОД'' 
заснивају радни однос на одређено време.  
 

Мандат управе 
 

Члан 43. 
 Мандат управе престаје истеком 
периода на који су именовани, оставком или 
разрјешењем. 
 

Разрјешење управе 
 

Члан 44. 
 Приједлог за разрјешење може 
поднијети Надзорни одбор предузећа. 
 Приједлог за разрјешење мора бити 
образложен са прецизно наведеним разлозима 
због којих се предлаже разрешење. 
 

Члан 45. 
 Скупштина општине може разријешити 
Управу под условима предвиђеним законом. 
 
 

Суспензија директора 
 

Члан 46. 
 Уколико против директора ступи на 
снагу оптужница за кривична дијела против 
привреде, правног саобраћаја или службене 
дужности, Скупштина општине доноси 
рјешење о суспензији. 
 Суспензија траје док се поступак 
правоснажно не оконча. 

 
Вршилац дужности директора 

 
Члан 47. 

 Скупштина општине именује вршиоца 
дужности директора у следећим случајевима: 
 1) уколико директору престане мандат 
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због истека периода на који је именован, због 
подношења оставке  или у случају разрјешења 
пре истека мандата; 
 2) уколико буде донето рјешење о 
суспензији директора; 
 3) у случају смрти или губитка 
пословне способности директора. 
 4) у осталим случајевима предвиђеним 
законом; 
 Вршилац дужности може бити 
именован на период који није дужи од шест 
месеци. 
 У нарочито оправданим случајевима 
Скупштина општине може донијети одлуку о 
именовању вршиоца дужности директора на 
још један период од шест месеци. 
 
IХ   ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ 
СИЛЕ  

 
Поремећаји у пословању 

 
Члан 48. 

 У случају поремећаја у пословању ЈКП 
''ВОДОВОД'', Скупштина општине, може 
предузети мјере прописане законом, ради 
обезбјеђења услова за несметано 
функционисање ЈКП ''ВОДОВОД'' и обављање 
дјелатности од општег интереса, а нарочито: 

– промјену унутрашње организације 
Јавног предузећа; 

– разрјешење Надзорног одбора и 
директора и именовање 
привременог органа Јавног 
предузећа; 

– ограничење права појединих 
дијелова Јавног предузећа да 
иступају у правном промету са 
трећим лицима; 

– ограничење у погледу права 
располагања појединим 
средствима у јавној својини. 

 
Остваривање права на штрајк 

 
Члан 49. 

 Штрајк је прекид рада који запослени 
организују ради заштите својих 
професионалних и економских интереса по 
основу рада. 
 У ЈКП ''ВОДОВОД'' право на штрајк 
запослени остварују у складу са законом, 
колективним уговором и посебним актом 
оснивача. 
 У случају штрајка радника  ЈКП 
''ВОДОВОД'', мора се обезбиједити минимум 
процеса рада у обављању дјелатности од 
општег интереса. 
 Минимум процеса рада посебном 
одлуком утврђује Скупштина општине, у складу 
са законом. 

 
Унутрашња организација 

 
Члан 50. 

 Статутом, општим актима и другим 
актима ЈКП ''ВОДОВОД'' ближе се уређују 
унутрашња организација Јавног предузећа, 
дјелокруг органа и друга питања од значаја за 
рад и пословање Јавног предузећа, у складу 
са законом и овим уговором. 
 

Радни односи 
 

Члан 51. 
 Права, обавезе и одговорности 
запослених из радног односа уређују се 
колективним уговором ЈКП ''ВОДОВОД'' у 
складу са законом и актима оснивача. 
 Колективни уговор ЈКП ''ВОДОВОД''  
мора бити сагласан са законом, општим и 
посебним колективним уговором. 
 
Безбједност и здравље запослених на раду 

 
Члан 52. 

 Права, обавезе и одговорности у вези 
са безбједношћу и здрављем на раду 
остварују се у складу са законом и прописима 
донијетим на основу закона, а ближе се 
уређују колективним уговором, општим актима 
ЈКП ''ВОДОВОД'' или уговором о раду. 
  

Заштита животне средине 
 

Члан 53. 
 ЈКП ''ВОДОВОД'' је дужно да у 
обављању своје делатности обезбеђује 
потребне услове за заштиту и унапређење 
животне средине и да спречава узроке и 
отклања штетне последице које угрожавају 
природне и радом створене вриједности 
човјекове средине. 
 Статутом ЈКП ''ВОДОВОД'' детаљније 
се утврђују активности предузећа ради 
заштите животне средине, сагласно закону и 
прописима оснивача који регулишу област 
заштите животне средине. 
 

Јавност рада предузећа 
 

Члан 54. 
 Рад ЈКП ''ВОДОВОД''  је јаван. 
 За јавност рада ЈКП ''ВОДОВОД''  
одговоран је директор. 
 

Доступност информација 
 

Члан 55. 
 Доступност информација од јавног 
значаја ЈКП ''ВОДОВОД'' врши у складу са 
одредбама закона који регулише област 
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слободног приступа информацијама од јавног 
значаја. 
 

Пословна тајна 
 

Члан 56. 
 Пословном тајном сматрају се исправе 
и подаци утврђени одлуком директора или 
Надзорног одбора ЈКП ''ВОДОВОД''  чије би 
саопштавање неовлашћеном лицу било 
противно пословању Јавног предузећа и 
штетило би његовом пословном угледу и 
интересима. 
 
X    СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 
 

Општи акти 
 

Члан 57. 
 Општи акти ЈКП ''ВОДОВОД'' су Статут 
и други општи акти утврђена законом. 
 Статут је основни општи акт ЈКП 
''ВОДОВОД''. 
 Други општи акти Јавног предузећа 
морају бити у сагласности са Статутом ЈКП 
''ВОДОВОД''. 
 Појединачни акти које доносе органи и 
овлашћени појединци у Јавном предузећу, 
морају бити у складу са општим актима ЈКП 
''ВОДОВОД''. 
 
XI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 58. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику  општине Лопаре''. 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
Број: 01/1-022-1-109/19      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 25.09.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                     Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 

 
2. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број: 
97/16 и 36/19), члана 36. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“ 
број: 4/17), Скупштина општине Лопаре на 27. 
сједници одржаној дана 25.09.2019. године, д о 
н о с и: 
 

О Д Л У К У 
о измјенама и допунама Пословника  

Скупштине општине Лопаре 
 

Члан 73. Пословника Скупштине 

општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 06/17) мијења се и гласи: 

 
Комисија за планирање општинског 

развоја: 
 
а)  прати процес стратешког 

планирања и развоја Општине, спровођење 
стратегије развоја, секторских и дугорочних 
планова развоја, 
            б) разматра нацрт и приједлог 
стратегије развоја Општине и доставља  
Скупштини мишљење о документу стратегије, 

в) разматра приједлог плана 
имплементације стратегије (1+2) и доставља 
Скупштини мишљење о плану, 

г) разматра приједлог програма 
подстицаја и доставља Скупштини мишљење о 
њиховој усклађености са стратегијом развоја, 

д) разматра извјештаје о реализацији 
стратегије развоја и других развојних 
докумената и доставља Скупштини мишљење 
о извјештајима, 

ђ) може да покрене иницијативу за 
израду и ревидирање стратегије развоја и 
других развојних докумената из области 
локалног економског развоја са одговарајућим 
планом имплементације, 

е) може да покрене иницијативу за 
израду и разматрање извјештаја о реализацији 
стратегије развоја и других развојних 
докумената из области локалног економског 
развоја, 

ж) може да покрене иницијативу за 
заказивање тематске сједнице Скупштине 
посвећене економском развоју Општине, 

з) промовише партнерство јавног, 
приватног и невладиног сектора у развоју 
локалне заједнице, 

и) учествује у активностима за 
обезбјеђење извора финансирања у циљу 
доприноса реализацији  стратешких циљева 
развоја, 

ј) прати и усмјерава кориштење 
намјенских средстава и приједлога 
приоритетних пројеката који ће добити 
донаторску подршку или бити финансирани из 
општинског буџета, 

к) успоставља сарадњу и размјењује 
информације са другим нивоима власти,  

л) прати показатеље о степену 
реализације стратешких развојних планова и 
стратешких циљева, пројеката, програма и 
других активности, 

љ) врши и друге послове из области 
планирања и управљања развојем Општине по 
одлукама и закључцима Скупштине. 

 
Члан 2. 
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Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Лопаре“. 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
Број: 01/1-022-1-110/19     ПРЕДСЈЕДНИК                 
Датум, 25.09.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 

 
3. 

 На основу члана 2.12 став 5. Изборног 
закона БиХ (Службени гласник БиХ,бр. 23/01, 
7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 
52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 
32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), члана 7. Упутства о 
утврђивању квалификација, броја, именовању 
и разрјешењу и обуци чланова изборне 
комисије основне изборне јединице у Босни и 
Херцеговини (Службени гласник БиХ, бр. 29/18 
и 36/19), члана 36. Статута општине Лопаре 
(Службени гласник општине Лопаре, број: 
6/17), Скупштина општине Лопаре на 27. 
сједници одржаној  25.09.2019. године, 
донијела је 

  
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању члана Изборне комисије 
општине Лопаре 

 
ДАВОР ВИЋИЋ дипломирани правник 

из Лопара, именује се за члана Општинске 
изборне  комисије општине Лопаре, на мандат 
у трајању од 7 (седам) година, који почиње 
тећи даном давања сагласности Централне 
изборне комисије БиХ на рјешење о 
именовању. 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
давања сагласности од стране Централне 
изборне комисије БиХ, а биће објављено у 
''Службеном гласнику општине Лопаре''.  
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

            Чланом 2.12. став 5. Изборног закона 
Босне и Херцеговине, прописано је да чланове 
општинске изборне комисије именује 
општинско вијеће, односно Скупштина 
општине уз сагласност Централне изборне 
комисије БиХ, на основу јавног огласа по 
процедури коју утврђује Централна изборна 
комисија БиХ посебним прописом. чланом 7. 
став 1. тачка а) Упутства о утврђивању 
квалификација, броја, именовању и 
разрјешењу и обуци чланова изборне комисије 
основне изборне јединице у Босни и 
Херцеговини, прописано је да надлежни орган 
доноси одлуку о објављивању јавног огласа за 
именовање члана Општинске изборне 
комисије, а наведеном одлуком се утврђује: 

мјесто оглашавања (медији-ТВ, радио, дневне 
новине), услови које кандидат мора 
испуњавати, рок за подношење пријава 
кандидата, трајање мандата изабраног члана и 
сл, те да надлежни орган именује комисију за 
провођење поступка по јавном огласу (у 
даљем тексту: конкурсна комисија). 
  Скупштина општине Лопаре је на 26. 
сједници одржаној 17.07.2019. године донијела 
Одлуку о расписивању Јавног огласа за 
именовање члана Општинске изборне 
комисије општине Лопаре, број: 01/1-022-1-
99/19. Јавни оглас објављен је у „Службеном 
гласнику Републике Српске“ број: 67/19 од 
14.08.2019. године, Интернет страници 
општине Лопаре 22.08.2019. године и дневном 
листу „Новости“ 08.08.2019. године. 
             На Јавни оглас за именовање члана 
Општинске изборне комисије општине Лопаре, 
пријаву је доставио један кандидат и то Давор 
Вићић дипломирани правник  из Лопара.  
Поступак по Јавном огласу спровела је 
Комисија за спровођење поступка по Јавном 
огласу за именовање члана Општинске 
изборне комисије општине Лопаре, коју је 
именовала Скупштина општине Лопаре, 
Рјешењем број: 01/1-022-1-100/19 од 
17.07.2019. године.  
              Комисија за спровођење поступка је 
након разматрања пријаве и документације 
достављене уз пријаву, обавила интервју са 
кандидатом, те на основу појединачних одлука 
чланова Комисије о оцјени кандидата, 
утврдила Ранг листу кандидата према успјеху 
постигнутом на интервјуу и Скупштини 
општине доставила Извјештај о проведеном 
поступку по Јавном огласу за именовање  
члана Општинске изборне комисије општине 
Лопаре,  са Ранг листом, на разматрање и 
одлучивање. 
               Комисија за избор и именовање 
Скупштине општине Лопаре, је на основу 
члана 53. Пословника о раду Скупштине 
општине Лопаре, на сједници одржаној 
25.09.2019. године, разматрала Извјештај 
Комисије за провођење поступка по Јавном 
огласу за именовање члана  Општинске 
изборне комисије општине Лопаре, те 
констатовала да је процедура спроведена у 
складу са Изборним законом БиХ и Упутством 
о утврђивању квалификација, броја, 
именовању и разрјешењу и обуци чланова 
изборне комисије основне изборне јединице у 
Босни и Херцеговини, те на основу Ранг-листе 
утврдила приједлог рјешења о именовању 
Давора Вићића из Лопара за члана Општинске  
изборне комисије општине Лопаре, и 
предложила Скупштини општине доношење 
рјешења као у диспозитиву. 
 
               Скупштина општине Лопаре је на 27. 
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сједници одржаној 25.09.2019. године донијела 
рјешење као у диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно у 
управном поступку и против истог није 
дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор тужбом код Окружног суда у 
Бијељини  у року од 30 дана од достављања 
рјешења. 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-111/19     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 25.09.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 

 
4.  

На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), чланa 36. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 6/17),  Скупштина општине 
Лопаре, на 27. сједници одржаној дана 
25.09.2019. године,  д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава   
 
I 
 

Одобравају се новчана средства у 
износу од 7.277,00 КМ, за  суфинансирање 
Пројекта „Набавка, испорука и уградња 
електроматеријала и опреме и извођење 
земљишно-грађевинских радова на 
електрификацији повратничког насеља 
Висори, МЗ Шибошница у општини Челић“. 
 

II 
 

Средства из претходног члана биће 
обезбијеђена из Буџета општине Лопаре за 
2019. годину. 

 
III 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
начелник општине Лопаре и  Одјељење за 
финансије општине Лопаре.  

 
IV 
 

            Ова Одлука  ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ''Службеном гласнику 
општине Лопаре''. 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-112/19     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум, 25.09.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 

5.                                                                                         
На основу члана 348. став 3. тачка д) 

Закона о стварним правима (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 124/08, 58/09, 
95/11 и 60/15), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 36. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 6/17), Скупштина општине 
Лопаре, на 27. сједници, одржаној дана 
25.09.2019. године, доноси 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о продаји непосредном погодбом 

непокретности у својини општине Лопаре 
  

Члан 1. 
Продаје се непосредном погодбом, 

непокретност у Лопарама, општина Лопаре, 
означена као к.ч.бр. 577/7, површине 200 м

2
, 

уписана у посједовни лист број 212 
Катастарска општина Лопаре Град у посједу 
општине Лопаре 1/1, а која по 
земљишнокњижним подацима одговара 
парцели означеној као к.ч. бр. 71/16 уписане у 
зк. ул. бр. 396 Катастарска општина Лабуцка са 
правом располагања општине Лопаре у дијелу 
1/1.   

Члан 2. 
Непокретност из претходног члана, 

продаје се ради комплетирања грађевинске 
парцеле, у свему према Одлуци о прихватању 
стручног мишљења – урбанистичко техничких 
услова, број: 01/1-022-1/68 од 28.10.2010. 
године,  непосредном погодбом  Ристић 
Миленку из Koзјака, по цијени од 5,00 
конвертибилних марака по квадратном метру, 
односно 1.000,00 (словима: једнахиљада) 
конвертибилних марака за предметну 
непокретност. 

 
Члан 3. 

Овлашћује се Начелник општине, да на 
основу ове одлуке и прибављеног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске, 
Сједиште замјеника у Бијељини, може код 
овлаштеног нотара закључити уговор о 
продаји непокретности описане у члану 1. ове 
одлуке.  
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''.  
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-113/19  ПOТПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 25.09.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                  Горан Максимовић, с.р. 

 
6. 

На основу члана 348. став 3. тачка д) 
Закона о стварним правима (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 124/08, 58/09, 
95/11 и 60/15), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 36. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 6/17), Скупштина општине 
Лопаре, на 27. сједници, одржаној дана 
25.09.2019. године, доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о продаји непосредном погодбом 

непокретности у својини општине Лопаре 
 

Члан 1. 
Продају се непосредном погодбом, 

непокретности у Лопарама, општина Лопаре, 
означене као:  

-  к.п.бр. 348/18, неизграђено градско 
грађевинско земљиште површине 
13          м

2
, уписана у посједовни 

лист број 212/300 КО Лопаре Град, 
а која по земљишнокњижним 
подацима одговара парцели 
означеној као к.п.бр. 335/41 
уписане у зк.ул.бр 325 КО Козјак са 
правом својине општине Лопаре у 
дијелу 1/1.   

-  к.п.бр. 349/31, неизграђено градско 
грађевинско земљиште површине 3 
м

2
, уписана у посједовни лист број 

212/300 КО Лопаре Град, а која по 
земљишнокњижним подацима 
одговара парцели означеној као 
к.п.бр. 335/42 уписане у зк.ул.бр. 
325 КО Козјак са правом својине 
општине Лопаре у дијелу 1/1. 

 
Члан 2. 

Непокретности из претходног члана, 
продају се ради комплетирања грађевинске 
парцеле, у свему према Одлуци о прихватању 
стручног мишљења – урбанистичко техничких 
услова, број: 01/1-022-1-102/19 од 17.07.2019. 
године,  непосредном погодбом  Савић Пери 
из Лопара, по цијени од 5,00 конвертибилних 
марака по квадратном метру, односно 80,00 
(словима: осамдесет) конвертибилних марака 
за предметну непокретност. 
 

Члан 3. 
Овлашћује се Начелник општине, да на 

основу ове одлуке и прибављеног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске, 
Сједиште замјеника у Бијељини, може код 
овлаштеног нотара закључити уговор о 
продаји непокретности  описане у члану 1. ове 
одлуке.  
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''.  
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 

Број: 01/1-022-1-114/19       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 25.09.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 

 
7.                                                                                                                       

На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), а у вези са 
чланом 36. Статута општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
6/17),  Скупштина општине Лопаре, на 27. 
редовној сједници одржаној  25.09.2019. 
године,  д о н о с и 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о измјени Одлуке  о комуналном уређењу 

насеља на територији општине Лопаре 
 

Члан 1. 
 

 У члану 17. Одлуке о комуналном 
уређењу насеља на територији општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 12/07 и 02/14) мијења се став 4. и сада 
гласи: 
 „Сва  правна лица, предузетници, 
самосталне занатске радње и домаћинства 
дужни су закључити уговор са ЈКП о пружању 
комуналних услуга“. 
 

Члан 2. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-115/19      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 25.09.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
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                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 

8. 

          На основу члана 48. став 2. и члана 50. 
Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, брoj: 
40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19),члана 
36. Статута општине Лопаре („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 6/17), 
Скупштина општине Лопаре, на 27. сједници 
одржаној дана 25.09.2019. године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

о усвајању Зонинг плана подручја посебне 
намјене туристичко-рекреационо-

излетничког центра „Бусија“ 
 

Члан 1. 
(1) Скупштина општине Лопаре усваја Зонинг 
план подручја посебне намјене туристичко-
рекреационо-излетничког центра „Бусија“ (у 
даљем тексту План). 
(2) План је израђен од стране ЈП „Дирекција за 
изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина, 
Карађорђева број 33 (у даљем тексту: носилац 
израде).  
 

Члан 2. 
(1) План садржи текстуални и графички дио: 
 
ТЕКСТУАЛНИ ДИО 
 
А. ОРГАНИЗАЦИОНА И СТРУЧНА 

ПРИРПРЕМА ПЛАНА 
 

I. ОРГАНИЗАЦИОНА ПРИПРЕМА 2 
I.1. Одлука о утврђивању нацрта плана 2 
I.2. Носилац припреме плана 4 
I.3. Носилац израде  плана 4 
I.4. Радни тим за израду Плана 9 
I.5. Савјет плана 18 

I.6. 

Организација сарадње са 
институцијама, јавним предузећима 
и другим правним и физичким 
лицима 

18 

II. СТРУЧНА ПРИПРЕМА ПЛАНА 21 
II.1. Подлоге за израду Плана 21 
II.2. Методологија израде Плана 21 

II.3. 
Природна добра од посебног 
значаја 

23 

II.4. 
Анализа претходних докумената 
просторног уређења 

24 

II.5. 
Извод из Измјене и допуне 
Просторног плана Републике 
Српске до 2025. године 

24 

II.6. 
Информационо-документациони 
основ 

24 

Б. 
  СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ,    
  УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА     
  ПРОСТОРА 

25 

I. ПРОСТОР И СТАНОВНИШТВО 26 
I.1 Географско положај и границе 26 
I.2. Становништво 27 
II. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

ПРОСТОРА 
29 

II.1. Морфолошке  и хидрографске 
карактеристике терена 

29 

II.2. Основна геолошка грађа терена 30 
II.3. Инжењерскогеолошке 

карактеристике терена 
30 

II.4. Сеизмолошке карактеристике 
терена 

32 

II.5. Климатске карактеристике терена 33 
II.6. Пољопривредно земљиште 34 
II.7. Шуме и шумско земљиште 34 
II.8. Воде 35 
III. ИЗГРАЂЕНОСТ И 

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРОСТОРА 
35 

III.1. Становање 35 
III.2. Привредне дјелатности 36 
III.3. Непривредне дјелатности 37 
III.4. Инфраструктура 37 
III.4.1. Саобраћајна инфраструктура 37 
III.4.2. Електроенергетска инфраструктура 38 
III.4.3. Термоенергетска инфраструктура 38 
III.4.4. Хидротехничка инфраструктура 39 

В. 
ОЦЈЕНА СТАЊА КОРИШЋЕЊА И 
ФУНКЦИОНИСАЊА ПРОСТОРА И 
ПРОБЛЕМИ РАЗВОЈА 

40 

I. ПРИРОДНИ РЕСУРСИ 41 

I.1. 
Природни услови - зонирање 
терена по подобности за изградњу 

41 

I.2. Пољопривредно земљиште 44 
I.3. Шумско земљиште 44 
II. ПРИВРЕДА 45 
III. НЕПРИВРЕДА 46 
IV. ИНФРАСТРУКТУРА 46 
IV.1. Саобраћајна инфраструктура 46 
IV.2. Електроенергетска 

инфраструктура 
47 

IV.3. Термоенергетска инфраструктура 47 
IV.4. Хидротехничка инфраструктура 48 
V. ЗАШТИЋЕНИ ПРОСТОРИ  48 
V.1. Природно вриједни простори 48 

Г. 
ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ 
РАЗВОЈА 

49 

I. OПШТИ ЦИЉЕВИ 50 
II. ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 51 
II.1. Пољопривредно земљиште 51 
II.2. Шумско земљиште 51 
II.3. Привреда 51 
II.4. Непривреда 52 
II.5. Инфраструктура 52 
II.5.1. Саобраћајна инфраструктура 52 
II.5.2. Електроенергетска 

инфраструктура 
52 

II.5.3. Термоенергетска инфраструктура 53 
II.5.4. Хидротехничка инфраструктура 53 
II.6. Заштићени простори 53 
II.6.1. Природно вриједни простори 53 
II.6.2. Културно-историјско наслеђе 54 
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Д. ПРОГРАМ ПЛАНА 57 
I. ОПШТА КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА 

И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
58 

II. OРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА 62 
III. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 64 
IV. ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 64 
V. ПРИВРЕДА 66 
VI. ИНФРАСТРУКТУРА 68 
VI.1. Саобраћајна инфраструктура 68 
VI.2. Електроенергетска 

инфраструктура 
70 

VI.3. Телекомуникациона 
инфраструктура 

71 

VI.4. Термоенергетска инфраструктура 72 
VI.5. Хидротехничка инфраструктура 73 
VII. ЗAШТИЋЕНИ ПРОСТОРИ 75 
VII.1. Природно вриједни простори 75 
VIII. ДИНАМИКА И ФАЗЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА 
76 

Ђ. 
СМЈЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПЛАНА 

77 

I. 
ИНСТИТУЦИОНИ И КАДРОВСКИ 
ОКВИР ЗА ПРАЋЕЊЕ 
СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА 

78 

I.1. Опште одредбе и смјернице 
уређења простора 

78 

I.2. Значај и функција Зонинг плана 
подручја посебне намјене 

78 

I.3. Обавезност зонинг плана 78 
I.4. Спровођење плана 79 
I.5. Даље планирање простора 79 
II. TEРИТОРИЈАЛНИИ 

ФУНКЦИОНАЛНИ ПРИОРИТЕТИ 
80 

II.1. Смјернице у погледу намјене 
простора 

80 

II.2 Смјернице за заштиту и 
коришћење простора 

81 

II.3. Oпште смјернице за коришћење 
простора 

82 

II.3.1. Смјернице за изградњу 
угоститељских објеката 

83 

II.3.2. Смјернице за изградњу викенд 
објеката 

83 

III. 

ОБАВЕЗЕ ЛИЦА КОЈА ГАЗДУЈУ 
ПОДРУЧЈЕМ ПОСЕБНЕ 
НАМЈЕНЕ И ЈЕДИНИЦЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

84 

IV. УПРАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТИМА, 
ДРУГИМ РЕСУРСИМА И 
ИЗГРАДЊОМ 

84 

IV.1. Пољопривредно земљиште 84 
IV.2. Шумско земљиште 85 
IV.3. Водно земљиште 85 
IV.4. Грађевинско земљиште 86 

V. 

OПШТИ УРБАНИСТИЧКО-
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ ГРАЂЕВИНА И 
УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА 

86 

 
ГРАФИЧКИ ДИО 
 

1. КОПИЈА КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА 
         (Р: 1/   2.000) 

2. ИМОВИНСКИ САСТАВ ЗЕМЉИШТА 
                 (Р: 1/   2.000) 

3. ПРЕГЛЕДНА ТОПОГРАФСКА КАРТА 
                 (Р: 1/25.000) 

4. ИЗВОД ИЗ ОСНОВНЕ ГЕОЛОШКЕ  

             КАРТЕ ЛИСТ ТУЗЛА                  

                                                      (Р: 1/25.000) 

5. КАРТА ПРОСЈЕЧНИХ НАГИБА  

            ПАДИНА ЗА ИЗГРАДЊУ ТУРИСТИЧКО-
 РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА БУСИЈА  

             НА МАЈЕВИЦИ     (Р: 1/   2.000) 

6. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА КАРТА 
                   (Р: 1/   2.000) 

7. КАРТА ЗОНА ПОДОБНОСТИ ТЕРЕНА 
                   (Р: 1/   2.000) 

8. ПРИКАЗ ФУНКЦИОНАЛНЕ И  

            ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТЕРЕНА 

 - постојеће стање   
       (Р: 1/   2.000) 

9.1. ПРИКАЗ ЗОНА ПРЕМА ШИРОЈ 
НАМЈЕНИ ПРОСТОРА - УЖА И ШИРА 
ЗОНА ПЛАНА                           

                                                       (Р: 1/   2.000) 
               

9.2. ПРИКАЗ ЗОНА ПРЕМА ШИРОЈ  

             НАМЈЕНИ ПРОСТОРА И  

 ПОГОДНОСТИ ТЛА   
        (Р: 1/   2.000) 

10. ДЕТАЉАН ПРИКАЗ ЗОНИРАЊА  

             ДАТОГ ПОДРУЧЈА                 

                                                        (Р: 1/   2.000)  

11. САОБРАЋАЈ И НИВЕЛАЦИЈА  
                    (Р: 1/   2.000) 

12. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА  

              ИНФРАСТРУКТУРА 

  - постојеће стање   
        (Р: 1/   2.000) 

Члан 3. 
          План се као јавни документ излаже у 
графичком и текстуалном дијелу на стални 
јавни увид код општинског органа управе 
надлежног за послове просторног уређења. 
 

Члан 4. 
          О провођењу ове одлуке стараће се 
орган из члана 3. ове одлуке. 
 

Члан 5. 
          Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Лопаре“.   
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
Број: 01/1-022-1-116/19     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 25.09.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 

 
9. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чланa 36. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 6/17),  Скупштина 
општине Лопаре, на 27. сједници одржаној 
дана 25.09.2019. године,  д о н о с и 

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава   

 
I 
 

Одобравају се новчана средства у 
износу од 20.716,72 КМ, за  изградњу 
потпорног зида код Храма Свете Петке 
Параскеве у Миросавцима, општина Лопаре. 
 

II 
 

Средства из претходног члана биће 
обезбијеђена из Буџета општине Лопаре за 
2019. годину. 

 
III 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
начелник општине Лопаре и  Одјељење за 
финансије општине Лопаре.  

 
IV 
 

            Ова Одлука  ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ''Службеном гласнику 
општине Лопаре''. 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-117/19      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 25.09.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                         Миленко Ристић,дипл.ецц, с.р. 

 
10. 

На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чланa 36. 

Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 6/17),  Скупштина 
општине Лопаре, на 27. сједници одржаној 
дана 25.09.2019. године,  д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава   
 
I 
 

Одобравају се новчана средства у 
износу од 20.000,00 КМ, за  набавку комуналне 
опреме ЈКП „Чистоћа“ д.о.о. Лопаре. 
 

II 
 

Средства из претходног члана биће 
обезбијеђена из Буџета општине Лопаре за 
2020. годину. 

 
III 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
начелник општине Лопаре и  Одјељење за 
финансије општине Лопаре.  

 
IV 
 

            Ова Одлука  ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ''Службеном гласнику 
општине Лопаре''. 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
Број: 01/1-022-1-118/19      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 25.09.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 

 
11. 
              На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 348а. 
Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 
95/11 и  60/15), члана 36. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 6/17) и члана 7. Правилника о условима, 
начину и поступку оснивања права грађења на 
непокретностима у својини општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
8/15), Скупштина општине Лопаре на 27. 
редовној сједници, одржаној дана 25.09.2019. 
године, д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о оснивању права грађења у корист 
Тојић (Будимир) Спаса из Липовица 
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I 
 Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин оснив ања права грађења у корист Тојић 
Спасе, на парцели означеној као к.ч. бр. 
267/15, површине 188 м

2
, уписане у ПЛ. бр. 212 

К.О. Лопаре град, на име Скупштина општине 
Лопаре, а која по земљишно-књижним 
податцима одговара парцели означеној као к.ч. 
бр. 267/15, површине 188 м

2
 уписане у зк. ул. 

бр. 43 К.О. Лопаре град са правом 
располагања у корист Скупштине општине 
Лопаре у дијелу 1/1. 

 
II 

 Право грађења у корист Тојић Спасе, 
оснива се ради отклањања последица 
елементарних непогода и стамбеног 
збрињавања чланова њене породице. Право 
грађења се оснива без накнаде. 

 
III 

 Овлашћује се Начелник општине 
Лопаре да у име општине Лопаре, може 
закључивати правне послове неопходне за 
оснивање права грађења у корист носиоца 
означеног овом Одлуком. 

 
IV 

 Све трошкове везане за поступке 
оснивања права грађења сносиће општина 
Лопаре. 

 
V 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-119/19     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 25.09.2019.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                     Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 

 
12. 
              На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 348а. 
Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 
95/11 и  60/15), члана 36. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 6/17) и члана 7. Правилника о условима, 
начину и поступку оснивања права грађења на 
непокретностима у својини општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
8/15), Скупштина општине Лопаре на 27. 
редовној сједници, одржаној дана 25.09.2019. 
године, д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 

о оснивању права грађења у корист 
Стевић (Илија) Гојко из Тобута 

I 
 Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин оснивања права грађења у корист 
Стевић Гојка, на парцели означеној као к.ч. бр. 
267/12, површине 251 м

2
, уписане у ПЛ. бр. 212 

К.О. Лопаре град, на име Скупштина општине 
Лопаре, а која по земљишно-књижним 
податцима одговара парцели означеној као к.ч. 
бр. 267/12, површине 251 м

2
 уписане у зк. ул. 

бр. 43 К.О. Лопаре град са правом 
располагања у корист Скупштине општине 
Лопаре у дијелу 1/1. 

 
II 

 Право грађења у корист Стевић Гојка, 
оснива се ради отклањања последица 
елементарних непогода и стамбеног 
збрињавања чланова њене породице. Право 
грађења се оснива без накнаде. 

 
III 

 Овлашћује се Начелник општине 
Лопаре да у име општине Лопаре, може 
закључивати правне послове неопходне за 
оснивање права грађења у корист носиоца 
означеног овом Одлуком. 

 
IV 

Све трошкове везане за поступке оснивања 
права грађења сносиће општина Лопаре. 

 
V 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-120/19     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 25.09.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 

 
13.       
             На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 348а. 
Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 
95/11 и  60/15), члана 36. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 6/17) и члана 7. Правилника о условима, 
начину и поступку оснивања права грађења на 
непокретностима у својини општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
8/15), Скупштина општине Лопаре на 27. 
редовној сједници, одржаној дана 25.09.2019. 
године, д о н о с и 
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О  Д  Л  У  К  У 
о оснивању права грађења у корист 

Јанковић (Јован) Обрад из Јабланице 
 
I 

 Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин оснивања права грађења у корист 
Јанковић Обрада, на парцели означеној као 
к.ч. бр. 267/7, површине 227 м

2
, уписане у ПЛ. 

бр. 212 К.О. Лопаре град, на име Скупштина 
општине Лопаре, а која по земљишно-књижним 
податцима одговара парцели означеној као к.ч. 
бр. 267/7, површине 227 м

2
 уписане у зк. ул. бр. 

43 К.О. Лопаре град са правом располагања у 
корист Скупштине општине Лопаре у дијелу 
1/1. 

 
II 

 Право грађења у корист Јанковић 
Обрада, оснива се ради отклањања последица 
елементарних непогода и стамбеног 
збрињавања чланова њене породице. Право 
грађења се оснива без накнаде. 

 
III 

 Овлашћује се Начелник општине 
Лопаре да у име општине Лопаре, може 
закључивати правне послове неопходне за 
оснивање права грађења у корист носиоца 
означеног овом Одлуком. 

 
IV 

 Све трошкове везане за поступке 
оснивања права грађења сносиће општина 
Лопаре. 

 
V 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-121/19      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 25.09.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 

 
14.       
              На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 348а. 
Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 
95/11 и  60/15), члана 36. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 6/17) и члана 7. Правилника о условима, 
начину и поступку оснивања права грађења на 

непокретностима у својини општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
8/15), Скупштина општине Лопаре на 27. 
редовној сједници, одржаној дана 25.09.2019. 
године, д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о оснивању права грађења у корист 
Докић (Милорад) Станко из Тобута 

 
I 

 Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин оснивања права грађења у корист Докић 
Станке, на парцели означеној као к.ч. бр. 
267/10, површине 220 м

2
, уписане у ПЛ. бр. 212 

К.О. Лопаре град, на име Скупштина општине 
Лопаре, а која по земљишно-књижним 
податцима одговара парцели означеној као к.ч. 
бр. 267/10, површине 220 м

2
 уписане у зк. ул. 

бр. 43 К.О. Лопаре град са правом 
располагања у корист Скупштине општине 
Лопаре у дијелу 1/1. 

 
II 

 Право грађења у корист Докић Станке, 
оснива се ради отклањања последица 
елементарних непогода и стамбеног 
збрињавања чланова њене породице. Право 
грађења се оснива без накнаде. 

 
III 

 Овлашћује се Начелник општине 
Лопаре да у име општине Лопаре, може 
закључивати правне послове неопходне за 
оснивање права грађења у корист носиоца 
означеног овом Одлуком. 

 
IV 

 Све трошкове везане за поступке 
оснивања права грађења сносиће општина 
Лопаре. 

 
V 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-122/19      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 25.09.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 

 
15.       
              На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 348а. 
Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 
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95/11 и  60/15), члана 36. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 6/17) и члана 7. Правилника о условима, 
начину и поступку оснивања права грађења на 
непокретностима у својини општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
8/15), Скупштина општине Лопаре на 27. 
редовној сједници, одржаној дана 25.09.2019. 
године, д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о оснивању права грађења у корист 

Лујић (Милан) Цвико из Бруснице 
 
I 

 Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин оснивања права грађења у корист Лујић 
Цвике, на парцели означеној као к.ч. бр. 
267/19, површине 225 м

2
, уписане у ПЛ. бр. 212 

К.О. Лопаре град, на име Скупштина општине 
Лопаре, а која по земљишно-књижним 
податцима одговара парцели означеној као к.ч. 
бр. 267/19, површине 225 м

2
 уписане у зк. ул. 

бр. 43 К.О. Лопаре град са правом 
располагања у корист Скупштине општине 
Лопаре у дијелу 1/1. 

 
II 

 Право грађења у корист Лујић Цвике, 
оснива се ради отклањања последица 
елементарних непогода и стамбеног 
збрињавања чланова њене породице. Право 
грађења се оснива без накнаде. 

 
III 

 Овлашћује се Начелник општине 
Лопаре да у име општине Лопаре, може 
закључивати правне послове неопходне за 
оснивање права грађења у корист носиоца 
означеног овом Одлуком. 

 
IV 

 Све трошкове везане за поступке 
оснивања права грађења сносиће општина 
Лопаре. 

 
V 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-123/19      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 25.09.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 

 
      
  

 
       
16.  
             На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 348а. 
Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 
95/11 и  60/15), члана 36. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 6/17) и члана 7. Правилника о условима, 
начину и поступку оснивања права грађења на 
непокретностима у својини општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
8/15), Скупштина општине Лопаре на 27. 
редовној сједници, одржаној дана 25.09.2019. 
године, д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о оснивању права грађења у корист 
Савић (Лазар) Митар из Јабланице 

 
I 

 Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин оснивања права грађења у корист Савић 
Митра, на парцели означеној као к.ч. бр. 
267/20, површине 219 м

2
, уписане у ПЛ. бр. 212 

К.О. Лопаре град, на име Скупштина општине 
Лопаре, а која по земљишно-књижним 
податцима одговара парцели означеној као к.ч. 
бр. 267/20, површине 219 м

2
 уписане у зк. ул. 

бр. 43 К.О. Лопаре град са правом 
располагања у корист Скупштине општине 
Лопаре у дијелу 1/1. 

 
II 

 Право грађења у корист Савић Митра, 
оснива се ради отклањања последица 
елементарних непогода и стамбеног 
збрињавања чланова њене породице. Право 
грађења се оснива без накнаде. 

 
III 

 Овлашћује се Начелник општине 
Лопаре да у име општине Лопаре, може 
закључивати правне послове неопходне за 
оснивање права грађења у корист носиоца 
означеног овом Одлуком. 

 
IV 

 Све трошкове везане за поступке 
оснивања права грађења сносиће општина 
Лопаре. 

 
V 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-124/19      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 25.09.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 

 
17. 
              На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 348а. 
Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 
95/11 и  60/15), члана 36. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 6/17) и члана 7. Правилника о условима, 
начину и поступку оснивања права грађења на 
непокретностима у својини општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
8/15), Скупштина општине Лопаре на 27. 
редовној сједници, одржаној дана 25.09.2019. 
године, д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о оснивању права грађења у корист 

Терзић (Илија) Јелина из Подгоре 
 
I 

 Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин оснивања права грађења у корист 
Терзић Јелине, на парцели означеној као к.ч. 
бр. 267/17, површине 188 м

2
, уписане у ПЛ. бр. 

212 К.О. Лопаре град, на име Скупштина 
општине Лопаре, а која по земљишно-књижним 
податцима одговара парцели означеној као к.ч. 
бр. 267/17, површине 188 м

2
 уписане у зк. ул. 

бр. 43 К.О. Лопаре град са правом 
располагања у корист Скупштине општине 
Лопаре у дијелу 1/1. 

 
II 

 Право грађења у корист Терзић 
Јелине, оснива се ради отклањања последица 
елементарних непогода и стамбеног 
збрињавања чланова њене породице. Право 
грађења се оснива без накнаде. 

 
III 

 Овлашћује се Начелник општине 
Лопаре да у име општине Лопаре, може 
закључивати правне послове неопходне за 
оснивање права грађења у корист носиоца 
означеног овом Одлуком. 

 
IV 

 Све трошкове везане за поступке 
оснивања права грађења сносиће општина 
Лопаре. 

 

 
 

V 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 

Број: 01/1-022-1-125/19     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 25.09.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 

 
18.       
               На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 
348а. Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 
95/11 и  60/15), члана 36. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 6/17) и члана 7. Правилника о условима, 
начину и поступку оснивања права грађења на 
непокретностима у својини општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
8/15), Скупштина општине Лопаре на 27. 
редовној сједници, одржаној дана 25.09.2019. 
године, д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о оснивању права грађења у корист 
Митровић (Ђоко) Мара из Лабуцке 

 
I 

 Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин оснивања права грађења у корист 
Митровић Маре, на парцели означеној као к.ч. 
бр. 267/18, површине 186 м

2
, уписане у ПЛ. бр. 

212 К.О. Лопаре град, на име Скупштина 
општине Лопаре, а која по земљишно-књижним 
податцима одговара парцели означеној као к.ч. 
бр. 267/18, површине 186 м

2
 уписане у зк. ул. 

бр. 43 К.О. Лопаре град са правом 
располагања у корист Скупштине општине 
Лопаре у дијелу 1/1. 

 
II 

 Право грађења у корист Митровић 
Маре, оснива се ради отклањања последица 
елементарних непогода и стамбеног 
збрињавања чланова њене породице. Право 
грађења се оснива без накнаде. 

 
III 

 Овлашћује се Начелник општине 
Лопаре да у име општине Лопаре, може 
закључивати правне послове неопходне за 
оснивање права грађења у корист носиоца 
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означеног овом Одлуком. 
 

IV 
 Све трошкове везане за поступке 
оснивања права грађења сносиће општина 
Лопаре. 

 
V 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-126/19     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 25.09.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 

 
19.       
              На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 348а. 
Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 
95/11 и  60/15), члана 36. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 6/17) и члана 7. Правилника о условима, 
начину и поступку оснивања права грађења на 
непокретностима у својини општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
8/15), Скупштина општине Лопаре на 27. 
редовној сједници, одржаној дана 25.09.2019. 
године, д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о оснивању права грађења у корист 

Ђурић (Јово) Стоја из Лопара 
 
I 

 Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин оснивања права грађења у корист 
Ђурић Стоје, на парцели означеној као к.ч. бр. 
267/11, површине 194 м

2
, уписане у ПЛ. бр. 212 

К.О. Лопаре град, на име Скупштина општине 
Лопаре, а која по земљишно-књижним 
податцима одговара парцели означеној као к.ч. 
бр. 267/11, површине 194 м

2
 уписане у зк. ул. 

бр. 43 К.О. Лопаре град са правом 
располагања у корист Скупштине општине 
Лопаре у дијелу 1/1. 

 
II 

 Право грађења у корист Ђурић Стоје, 
оснива се ради отклањања последица 
елементарних непогода и стамбеног 
збрињавања чланова њене породице. Право 
грађења се оснива без накнаде. 

 
III 

 Овлашћује се Начелник општине 
Лопаре да у име општине Лопаре, може 
закључивати правне послове неопходне за 
оснивање права грађења у корист носиоца 
означеног овом Одлуком. 

 
IV 

 Све трошкове везане за поступке 
оснивања права грађења сносиће општина 
Лопаре. 

 
V 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-127/19     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 25.09.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 

 
20.       
             На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 348а. 
Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 
95/11 и  60/15), члана 36. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 6/17) и члана 7. Правилника о условима, 
начину и поступку оснивања права грађења на 
непокретностима у својини општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
8/15), Скупштина општине Лопаре на 27. 
редовној сједници, одржаној дана 25.09.2019. 
године, д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о оснивању права грађења у корист 

Здравевска (Милан) Весна из Јабланице 
 
I 

 Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин оснивања права грађења у корист 
Здравевска Весне, на парцели означеној као 
к.ч. бр. 267/8, површине 196 м

2
, уписане у ПЛ. 

бр. 212 К.О. Лопаре град, на име Скупштина 
општине Лопаре, а која по земљишно-књижним 
податцима одговара парцели означеној као к.ч. 
бр. 267/8, површине 196 м

2
 уписане у зк. ул. бр. 

43 К.О. Лопаре град са правом располагања у 
корист Скупштине општине Лопаре у дијелу 
1/1. 

 
II 

              Право грађења у корист Здравевска 
Весне, оснива се ради отклањања последица 
елементарних непогода и стамбеног 
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збрињавања чланова њене породице. Право 
грађења се оснива без накнаде. 
                                     III 
 Овлашћује се Начелник општине 
Лопаре да у име општине Лопаре, може 
закључивати правне послове неопходне за 
оснивање права грађења у корист носиоца 
означеног овом Одлуком. 

 
IV 

 Све трошкове везане за поступке 
оснивања права грађења сносиће општина 
Лопаре. 

 
V 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-128/19      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 25.09.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 

 
21. 
           На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 348а. 
Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 
95/11 и  60/15), члана 36. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 6/17) и члана 7. Правилника о условима, 
начину и поступку оснивања права грађења на 
непокретностима у својини општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
8/15), Скупштина општине Лопаре на 27. 
редовној сједници, одржаној дана 25.09.2019. 
године, д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о оснивању права грађења у корист 
Перић (Дамјан) Стана из Мачковца 

 
I 

 Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин оснивања права грађења у корист Перић 
Стане, на парцели означеној као к.ч. бр. 267/6, 
површине 181 м

2
, уписане у ПЛ. бр. 212 К.О. 

Лопаре град, на име Скупштина општине 
Лопаре, а која по земљишно-књижним 
податцима одговара парцели означеној као к.ч. 
бр. 267/6, површине 181 м

2
 уписане у зк. ул. бр. 

43 К.О. Лопаре град са правом располагања у 
корист Скупштине општине Лопаре у дијелу 
1/1. 
 

II 

 Право грађења у корист Перић Стане, 
оснива се ради отклањања последица 
елементарних непогода и стамбеног 
збрињавања чланова њене породице. Право 
грађења се оснива без накнаде. 

 
III 

 Овлашћује се Начелник општине 
Лопаре да у име општине Лопаре, може 
закључивати правне послове неопходне за 
оснивање права грађења у корист носиоца 
означеног овом Одлуком. 

 
IV 

 Све трошкове везане за поступке 
оснивања права грађења сносиће општина 
Лопаре. 

 
V 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-129/19     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 25.09.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 

 
22.       
              На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 348а. 
Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 
95/11 и  60/15), члана 36. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 6/17) и члана 7. Правилника о условима, 
начину и поступку оснивања права грађења на 
непокретностима у својини општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
8/15), Скупштина општине Лопаре на 27. 
редовној сједници, одржаној дана 25.09.2019. 
године, д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о оснивању права грађења у корист 

Тешић (Марко) Саво из Тобута 
 
I 

               Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин оснивања права грађења у корист 
Тешић Саве, на парцели означеној као к.ч. бр. 
267/9, површине 207 м

2
, уписане у ПЛ. бр. 212 

К.О. Лопаре град, на име Скупштина општине 
Лопаре, а која по земљишно-књижним 
податцима одговара парцели означеној као к.ч. 
бр. 267/9, површине 207 м

2
 уписане у зк. ул. бр. 

43 К.О. Лопаре град са правом располагања у 
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корист Скупштине општине Лопаре у дијелу 
1/1. 
                                     II 
 Право грађења у корист Тешић Саве, 
оснива се ради отклањања последица 
елементарних непогода и стамбеног 
збрињавања чланова њене породице. Право 
грађења се оснива без накнаде. 

 
III 

 Овлашћује се Начелник општине 
Лопаре да у име општине Лопаре, може 
закључивати правне послове неопходне за 
оснивање права грађења у корист носиоца 
означеног овом Одлуком. 

 
IV 

 Све трошкове везане за поступке 
оснивања права грађења сносиће општина 
Лопаре. 

 
V 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-130/19     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 25.09.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 

 
23.       
               На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 
348а. Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 
95/11 и  60/15), члана 36. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 6/17) и члана 7. Правилника о условима, 
начину и поступку оснивања права грађења на 
непокретностима у својини општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
8/15), Скупштина општине Лопаре на 27. 
редовној сједници, одржаној дана 25.09.2019. 
године, д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о оснивању права грађења у корист 

наследника Максимовић (Ристо) Митра из 
Јабланице 

 
I 

 Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин оснивања права грађења у корист 
наследника Максимовић Митре, на парцели 
означеној као к.ч. бр. 267/13, површине 196 м

2
, 

уписане у ПЛ. бр. 212 К.О. Лопаре град, на име 

Скупштина општине Лопаре, а која по 
земљишно-књижним податцима одговара 
парцели означеној као к.ч. бр. 267/13, 
површине 196 м

2
 уписане у зк. ул. бр. 43 К.О. 

Лопаре град са правом располагања у корист 
Скупштине општине Лопаре у дијелу 1/1. 

 
II 

 Право грађења у корист наследника 
Максимовић Митре, оснива се ради 
отклањања последица елементарних непогода 
и стамбеног збрињавања чланова њене 
породице. Право грађења се оснива без 
накнаде. 

 
III 

 Овлашћује се Начелник општине 
Лопаре да у име општине Лопаре, може 
закључивати правне послове неопходне за 
оснивање права грађења у корист носиоца 
означеног овом Одлуком. 

 
IV 

 Све трошкове везане за поступке 
оснивања права грађења сносиће општина 
Лопаре. 

 
V 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-131/19       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 25.09.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 

 
24. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 36. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 6/17) и члана 5. Уредбе о 
давању сагласности на цијене одређених 
производа и услуга (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 11/11), Скупштина 
општине Лопаре на 27. сједници одржаној 
25.09.2019. године, донијела је  
 
 

О Д Л У К У  
о давању сагласности на цијене 

комуналних услуга 
 

Члан 1. 
 

               Скупштина општине Лопаре даје 
сагласност на Цјеновник комуналних услуга 
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ЈКП ''Чистоћа'' д.о.о. Лопаре број: 254/19 од 
23.09.2019. године. 
     Породицама са четворо и више 
дјеце, цијене комуналних услуга утврђених 
Цјеновником, умањују се за 50%.  
 

Члан 2. 
 

     Саставни дио ове Одлуке је 
Цјеновник комуналних услуга ЈКП „Чистоћа“ 
д.о.о. Лопаре број: 254/19 од 23.09.2019. 
године. 

Члан 3. 
 

               Цјеновник комуналних услуга 
примјењиваће се од 01.11.2019. године.  
 

Члан 4 . 
 

               Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и  биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 

Број: 01/1-022-1-132/19      ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 25.09.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
            Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 

 
25.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чланa 36. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 6/17), Скупштина 
општине Лопаре на 27. сједници, одржаној 
дана 25.09.2019. године,  доноси 

 
З А К Љ У Ч А К 

о исправци грешке у рјешењу број:  
475-04/12-89 од 27.02.1986. године 

 
У тексту рјешења Скупштине општине 

Лопаре, број: 475-04/12-89 од 27.02.1986. 
године , исправља се следећа грешка:  

- У ставу 2 диспозитива рјешења 
умјесто ријечи: “к.ч.бр. 713/7, њива 
зв. „Пауље“ у површини од 567м

2 

уписане у К.О. Лопаре град, а која 
одговара парцели из старог 
катастарског плана к.ч.бр. 124/7 
њива зв. „Пауље“ у површини од 
567м

2 
уписане у зк.ул.бр. 301 К.О. 

Лабуцка“ треба да стоји:“к.ч.бр. 
713/21, њива зв. „Пауље“ у 
површини од 567м

2
 уписане у К.О. 

Лопаре град, а која одговара 
парцели из старог катастарског 

плана к.ч.бр. 124/7 њива зв. 
„Пауље“ у површини од 567м

2
 

уписане у зк.ул.бр. 643К.О. 
Лабуцка“ 

 
                Овај закључак је саставни дио 
рјешења број: 475-04/12-89 од 27.02.1986. 
године. 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 

Љубомир Ђурић из Лопара, обратио се 
Скупштини општине Лопаре, са захтјевом за 
исправку грешке у рјешењу Скупштине 
општине Лопаре, број: 475-04/12-89 од 
27.02.1986. године, којим му је уз накнаду 
додијељено грађевинско земљиште у 
Лопарама. Захтјевом се тражи исправка 
грешке у рјешењу јер је погрешно наведен број 
катастарске честице и земљишнокњижног 
улошка, због чега се предметно рјешење не 
може књижити код надлежног органа за 
геодетске и имовинско-правне послове.  

На основу увида у рјешење Скупштине 
општине Лопаре, број: 475-04/12-89 од 
27.02.1986. године, закључено је да је захтјев 
основан, те је одлучено као у диспозитиву.  

 
Против овог закључка није допуштена 

жалба. 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-133/19      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 25.09.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                        
                        Миленко Ристић,дипл. ецц, с.р. 

 
26. 
             На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16 и 36/19) и члана 36. Статута општине 
Лопаре ("Службени гласник општине Лопаре", 
број: 6/17), Скупштина општине Лопаре на 27. 
сједници одржаној дана 25.09.2019. године,     
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о прихватању  стручног мишљења – 

урбанистичко техничких услова  
 
I 

 
 Прихвата се стручно мишљење и 
урбанистичко - технички услови број:  УТУ-
243/18 од 02.08.2019. године општине Лопаре, 
за изградњу новог пута у насељу „Храстови“ у 
Лопарама , на земљишту означеном као к.ч. 
број 319/1 и 319/2 К.О. Лопаре Град, а који су 
урађени од стране ЈП “Дирекције за изградњу 
и развој града” Бијељина. 
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 Са наведеним Стручним мишљењем и 
урбанистичко-техничким условима накнадно ће 
се извршити усклађивање Регулационог плана 
града Лопаре. 

 
II 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Лопаре". 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-134/19    ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 25.09.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 

 
27.                            
                  На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 
број: 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута 
општине Лопаре ("Службени гласник општине 
Лопаре", број 6/17), Скупштина општине 
Лопаре на 27. сједници одржаној дана 
25.09.2019. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о прихватању  стручног мишљења и 

урбанистичко-техничких услова  
 
I 

 
 Прихвата се стручно мишљење и 
урбанистичко-технички услови број:  IZ-IGBL-
IN-UTU-1866/19 од маја 2019. Године ЗЕДП 
„ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ а.д. Бијељина, РЈ 
„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА“ Угљевик, за 
изградњу стубне трафостанице СТС 10/0,4 kV 
„Пирковци 3“ са 10 kV прикључним водом у 
Пирковцима, на земљишту означеном као к.ч. 
број 664/4 К.О. Пирковци, а који су урађени од 
стране Института за грађевинарство “ИГ” д.о.о. 
Бања Лука. 
 Са наведеним Стручним мишљењем и 
урбанистичко-техничким условима накнадно ће 
се извршити усклађивање Регулационог плана 
града Лопаре. 

 
II 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Лопаре". 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-135/19     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 25.09.2019.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 

  
28.                            
                На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 
број: 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута 
општине Лопаре ("Службени гласник општине 
Лопаре", број: 6/17), Скупштина општине 
Лопаре на 27. сједници одржаној дана 
25.09.2019. године, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о прихватању  стручног мишљења и 

урбанистичко - техничких услова  
 
I 

 
 Прихвата се стручно мишљење и 
урбанистичко - технички услови број:  УТУ-
313/19 од 26.07.2019. године општине Лопаре, 
за издвајање дијела градског грађевинског 
земљишта и формирање нове грађевинске 
парцеле у Лопарама , на земљишту означеном 
као к.ч. број 556/1 К.О. Лопаре Град, а који су 
урађени од стране ЈП „ Дирекције за изградњу 
и развој града” Бијељина. 
 
 Са наведеним Стручним мишљењем и 
урбанистичко-техничким условима накнадно ће 
се извршити усклађивање Регулационог плана 
града Лопаре. 

 
II 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Лопаре". 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 

Број: 01/1-022-1-136/19     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 25.09.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 

 
29.                            
            На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16 и 36/19) и члана 36. Статута општине 
Лопаре ("Службени гласник општине Лопаре", 
број 6/17), Скупштина општине Лопаре на 27. 
сједници одржаној дана 25.09.2019. године, д о 
н о с и 
 

О Д Л У К У 
о прихватању  стручног мишљења  
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I 
 
 Прихвата се стручно мишљење број: 
18/18 од 24.08.2018. године Лазић Саве из 
Јабланице, за докуп градског земљишта 
означеног као к.ч. број 422/5 (213 m²) и 421/8 
(243 m²) К.О. Мачковац, а који су урађени од 
стране Д.о.о. „Завод за урбанизам и 
пројектовање“ Бијељина. 
 Са наведеним Стручним мишљењем и 
урбанистичко-техничким условима накнадно ће 
се извршити усклађивање Регулационог плана 
града Лопаре. 

 
II 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Лопаре". 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 

Број: 01/1-022-1-137/19      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 25.09.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                              Миленко Ристић, дипл.ецц. 

 
30.                           
             На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС", број: 
97/16 и 36/19) и члана 36. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре", 
број: 6/17), Скупштина општине Лопаре на 27. 
сједници одржаној дана 25.09.2019. године,     
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о прихватању  стручног мишљења и 

урбанистичко - техничких услова  
 
I 

 
 Прихвата се стручно мишљење и 
урбанистичко-технички услови број:  УТУ-
445/19 од 17.09.2019. године Лазић Цвијетина 
из Лопара за доградњу надстрешница 
(бетонских плоча) изнад тераса постојећег 
усоститељског објекта у Лопарама, на 
земљишту означеном као к.ч. број 584/28 К.О. 
Лопаре Град, а који су урађени од стране ЈП 
“Дирекције за изградњу и развој града” 
Бијељина. 
 Са наведеним Стручним мишљењем и 
урбанистичко-техничким условима накнадно ће 
се извршити усклађивање Регулационог плана 
града Лопаре. 

 
II 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Лопаре". 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 

Број: 01/1-022-1-138/19     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 25.09.2019.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 

 
 
 

АКТИ НАЧЕЛНИКА 
 
 
31. 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
        Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-52-8/19 
Датум, 02.09.2019. године 
 

На основу члана 64. став 1) тачка (б) и члана 
70. став 1) и 3) Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези са чланом 36. став 1) 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
општине Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 1/16) и Препоруке Комисије за јавне набавке, 
начелник општине Лопаре, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне 
набавке земљаних радова на локалном путу (од 

магистралног пута М-18 – Бусија), дионица: 
Петковићи – Бусија, од стационаже  

3 + 100 до стационаже 5 + 300, дужине 2.200 m1, 
ширина планума 8 m1 

 
I 

Прихвата се Препорука Комисије за јавну 
набавку, број: 02/5-404-52-7/19 од 29.08.2019. године да 
се уговор за јавну набавку земљаних радова на 
локалном путу (од магистралног пута М-18 – Бусија), 
дионица: Петковићи – Бусија, од стационаже 3 + 100 до 
стационаже 5 + 300, дужине 2.200 m1, ширина планума 8 
m1, додијели Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, на 
основу понуде, број: 77/19 од 29.07.2019. године. 

 
II 

Укупна вриједност предметне набавке износи 
80.208,10 КМ, без урачунатог ПДВ-а, односно 93.843,47 
КМ, са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
деведесеттрихиљадеосамстотиначетрдесеттри и 47/100 
конвертибилних марака). 
 

III 
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) 
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дана од дана пријема ове Одлуке достави оригинале или 
овјерене копије документације којом потврђује 
вјеродостојност достављене изјаве и испуњеност услова 
из члана 45. став 1) тачке од (а) до (д), а у вези члана 45. 
став 2) тачке од а) до д) Закона о јавним набавкама БиХ. 
Докази које доставља изабрани понуђач не могу бити 
старији од 3 (три) мјесеца, рачунајући од момента 
предаје понуде.  

Уколико изабрани понуђач у горе наведеном 
року не достави тражену документацију, уговорни орган 
ће, у складу са чланом 72. став 3) тачка (а) Закона о 
јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), доставити приједлог уговора оном понуђачу чија 
је понуда по ранг - листи одмах након понуде 
најуспјешнијег понуђача. 
 

IV 
Приједлог уговора о набавци доставиће се на 

потпис изабраном Понуђачу након истека рока од 15 
(петнаест) дана, рачунајући од дана када су сви понуђачи 
обавијештени о избору најповољније понуде, у складу са 
чланом 72. став 1) Закона о јавним набавкама.  

 
V 

 Ова Одлука објавиће се на web-страници 
општине Лопаре, истовремено с упућивањем понуђачима 
који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са 
чланом 70. став 6) Закона о јавним набавкама. 
 

VI 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
доставља се свим понуђачима који су учествовали у 
поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став 2) 
Закона о јавним набавкама. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о 
покретању поступка, број: 02/5-404-52-1/19 од 18.07.2019. 
године.  

Јавна набавка проведена је путем Отвореног 
поступка. 

Обавјештење о јавној набавци, број: 15-1-3-49-
3-25/19 објављено је на Порталу јавних набавки дана 
18.07.2019. године. 

Процијењена вриједност јавне набавке износи 
85.470,00 КМ, без ПДВ-а. 

Уговорни орган објавио је Тендерску 
документацију на Порталу јавних набавки, дана 
18.07.2019. године.  

Тендерску документацију са Портала јавних 
набавки преузело је укупно 11 (једанаест) понуђача.  

Комисија за јавну набавку именована је 
Рјешењем начелника општине, број: 02/5-404-52-2/19 од 
18.07.2019. године, са задатком да проведе поступак 
јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама 
БиХ, те да Препоруку уговорном органу за доношење 
одлуке о избору најповољнијег понуђача или одлуке о 
поништењу поступка јавне набавке. 

 
На адресу Уговорног органа благовремено су 

пристигле 3 (три) понуде и то: 

- „АРАПОВАЦ ПУТЕВИ“ Д.О.О. ЧЕЛИЋ 
- „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ Д.О.О. ЛОПАРЕ и 
- „GALAX – NISKOGRADNJA“ Д.Д. БРЧКО 

Комисија је благовремено извршила отварање 
пристиглих понуда, дана 08.08.2019. године у 11:30h уз 
присуство представника понуђача „Galax – Niskogradnja“ 
д.д. Брчко. Записник са отварања понуда је 
благовремено достављен свим понуђачима који су 
учествовали у поступку јавне набавке. 

Након извршене рачунске контроле понуда, 
Комисија за јавну набавку је утврдила да се у понуди 
Понуђача Дионичарско друштво „Galax – Niskogradnja“ 
Брчко налазе сљедеће рачунске грешке:  

 У оквиру Обрасца за понуду – Анекс 1, Обрасца 
за цијену понуде – Анекс 2 и Нацрта уговора – Анекс 7, 
као износ пореза на додатну вриједност (ПДВ) наведено 
је 13.909,90 КМ. Вршећи рачунску контролу, утврђено је 
да би износ пореза на додатну вриједност требао да 
буде 13.900,90 КМ; 

Остале вриједности у понуди се не      
мијењају. 
У складу са чланом 17. став 5) Упутства за 

припрему модела тендерске документације и понуда 
(„Службени гласник Бих“, број: 90/14 и 20/15), дана 
13.08.2019. године Комисија за јавну набавку упутила је 
допис/захтјев, број: 02/5-404-52-5/19 понуђачу 
Дионичарско друштво „Galax – Niskogradnja“ Брчко, којим 
је затражена писмена сагласност наведеног Понуђача у 
вези извршених исправки рачунских грешака у понуди, 
број: 204/19 од 01.08.2019. године. 

Понуђач Дионичарско друштво „Galax – 
Niskogradnja“ Брчко доставио је дана 19.08.2019. године 
писмену сагласност за исправку аритметичке грешке, 
број: 222/19 од 15.08.2019. године којом се изјаснио да 
прихвата извршене рачунске исправке до којих је дошло 
у склопу понуде за јавну набавку земљаних радова на 
локалном путу (од магистралног пута М-18 – Бусија), 
дионица: Петковићи – Бусија, од стационаже 3 + 100 до 
стационаже 5 + 300, дужине 2.200 m1, ширина планума 8 
m1.  

Комисија је наставила са радом и констатовала 
да укупна цијена Понуде наведеног Понуђача, након 
исправке, износи 81.770,00 КМ без ПДВ-а, односно 
95.670,90 КМ са ПДВ-ом. Износ ПДВ-а: 13.900,90 КМ. 

Захтјев за прихватање исправке рачунске 
грешке, као и Сагласност понуђача у вези са истим, 
налазе се у прилогу Записника о оцјени понуда, који чини 
саставни дио извјештаја Комисије за јавне набавке. 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 
29.08.2019. године Начелнику општине Записник о оцјени 
понуда, број: 02/5-404-52-6/19 од 29.08.2019. године и 
Препоруку о избору најповољнијег понуђача, број: 02/5-
404-52-7/19 од 29.08.2019. године у поступку јавне 
набавке земљаних радова на локалном путу (од 
магистралног пута М-18 – Бусија), дионица: Петковићи – 
Бусија, од стационаже 3 + 100 до стационаже 5 + 300, 
дужине 2.200 m1, ширина планума 8 m1. 

У поступку по извјештају о раду је утврђено да 
је Комисија за јавну набавку благовремено и правилно 
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извршила отварање и оцјену понуда и о томе сачинила 
одговарајуће записнике, у којима је утврђено сљедеће: 

 да је укупан број пристиглих понуда 3 (три). 

 да је благовремено запримљено 3 (три) понуде. 

 да је неблаговремено запримљено 0 (нула) 
понуда. 

 да су Понуђачи „Араповац путеви“ д.о.о. Челић, 
„Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре и „Galax – 
Niskogradnja“ д.д. Брчко, квалификовани 
понуђачи који су доставили прихватљиве 
понуде, јер су доставили све захтијеване доказе 
и понуде израдили на начин одређен 
тендерском документацијом и исте могу бити 
предмет вредновања и 

 да нема неприхватљивих понуда. 
У поступку доношења ове Одлуке посебно су 

цијењене чињенице да је Комисија правилно и потпуно 
извршила оцјену квалификованости понуђача, те оцјену 
приспјелих понуда, сходно критеријима из Тендерске 
документације. 
 У поступку оцјене проведеног поступка, 
Начелник општине није нашао пропусте, нити разлоге 
који би били основ за неприхватање Препоруке Комисије 
за јавну набавку. 
 Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у 
свему правилно поступила, те да је избор најповољнијег 
понуђача извршен у складу са Законом о јавним 
набавкама, подзаконским актима и Тендерском 
документацијом. Увидом у приложену документацију, 
неспорно је да је изабрани понуђач најбоље оцијењен 
због најниже цијене, како слиједи: 
 

Назив / име 
понуђача 

Понуђен
а цијена 

(без 
ПДВ-а) 

Понуђе
ни 

попуст 

Цијена са 
урачунати

м 
попустом 
(без ПДВ-

а) 

1)  

„ИНТЕГРАЛ 
МЦГ“ Д.О.О. 
ЛОПАРЕ 

80.208,1
0 КМ не 

80.208,10 
КМ 

2)  

„GALAX - 
NISKOGRADNJ
A“ Д.Д. БРЧКО 

81.770,0
0 КМ не 

81.770,00 
КМ 

3)  

„АРАПОВАЦ 
ПУТЕВИ“ 
Д.О.О. ЧЕЛИЋ 

121.301,
50 КМ не 

121.301,5
0 КМ 

 
 Изабрани понуђач ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 
ЛОПАРЕ је изабран примјењујући критеријум најниже 
цијене и његова понуда у потпуности испуњава услове 
предвиђене тендерском документацијом. 
 Из наведених разлога, примјеном члана 64. 
став 1) тачка (б), најнижа цијена, одлучено је као у 
диспозитиву. 

Записник о оцјени понуда, број: 02/5-404-52-6/19 
од 29.08.2019. године саставни је дио ове Одлуке. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Сваки понуђач који има легитимни интерес у 
предметном поступку јавне набавке, а који сматра да је 
Уговорни орган у току поступка прекршио једну или више 
одредби Закона о јавним набавкама има право уложити 
жалбу у писаној форми у року од 10 (десет) дана од дана 
пријема ове Одлуке, у складу са чланом 99. Закона о 
јавним набавкама. 
         
        Н А Ч Е Л Н И К 
                    Радо Савић, с.р.                  
                              
Доставити: 
- „Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре, 
- „Араповац путеви“ д.о.о. Челић, 
- „Galax – Niskogradnja“ д.д. Брчко, 
- евиденцији и 
- архиви. 

 
32. 

На основу члана 18. став 1) и члана 90. Закона 
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), а у вези са чланом 9. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 1/16) и чланом 4. став 3) 
Правилника о поступку директног споразума („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 12/15) начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Покреће се поступак набавке радијатора и 
додатних елемената за систем централног гријања у 
Средњошколском центру „Вук Караџић“ у Лопарама. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке износи 
5.943,54 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе из тачке I ове Одлуке 
обезбјеђују се у буџету општине Лопаре за 2019. годину. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се поступак 
Директног споразума. 

 
IV 

 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Лопаре“. 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/5-404-61-1/19          Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 02.09.2019. године          Радо Савић, с.р. 
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33. 
На основу члана 18. став 1) и члана 90. 

Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 
гласник БиХ“, број: 39/14), члана 9. Правилника 
о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
1/16) и члана 4. став 3. Правилника о поступку 
директног споразума („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 12/15) начелник 
општине Лопаре, д о н о с и  
 
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Покреће се поступак набавке услуга 
израде хоризонталних и вертикалних 
геодетских подлога, 3Д модела терена и 
уздужног и попречног профила, снимање 
постојећег пута са свим пратећим објектима у 
дужини од 1.350 метара, за потребе израде 
Главног пројекта заобилазнице у Лопарама, 
као и рјешавање прикључне и излазне 
раскрснице и ситуације за пројектовање моста 
на каналу. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 3.600,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2019. годину. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума. 

 
IV 

 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/5-404-62-1/19       Н А Ч Е Л Н И К 

Датум, 04.09.2019. године  Радо Савић, с.р. 

 
34.                        

На основу члана 18. став 1) и члана 90. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14), а у вези са чланом 9. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 1/16) и чланом 4. став 3) Правилника о 
поступку директног споразума („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 12/15) 
начелник општине Лопаре, до н о с и  
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Покреће се поступак набавке 
земљаних радова у улици Мајке Ангелине у 
насељеном мјесту Лопаре.   
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 5.960,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2019. годину. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума. 

 
IV 

 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/5-404-63-1/19       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 04.09.2019.             Радо Савић, с.р. 

 
35. 
                       
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-63-3/19 
Датум, 09.09.2019. године   
      
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), начелник општине 
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Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
Члан 1. 

У поступку набавке земљаних радова у 
улици Мајке Ангелине у насељеном мјесту 
Лопаре, одлучено је да се уговор додијели 
Понуђачу АУТОПРЕВОЗНИК „ЈАНКОВИЋ 
МИЛИСАВ“ ЈАБЛАНИЦА, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 04/19 од 
09.09.2019. године. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.960,00 КМ без ПДВ-а (словима: 
петхиљададеветстотинашездесет 
конвертибилних марака и 00/100). Изабрани 
понуђач се не налази у систему ПДВ-а. 
 

Члан 3. 
 Приједлог уговора о набавци 
доставиће се на потпис изабраном понуђачу из 
члана 1. ове Одлуке. 

 
Члан 4. 

 За извршење ове Одлуке задужује се и 
овлашћује Oдјељење за просторно уређење и 
стамбено комуналне послове општине Лопаре. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“ и на web-страници, 
истовремено са упућивањем исте понуђачу 
који је учествовао у поступку јавне набавке 
(члан 70. став 6) Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине). 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке земљаних 
радова у улици Мајке Ангелине у насељеном 
мјесту Лопаре, покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-63-1/19 од 04.09.2019. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу са 
чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се 
односи на поступак Директног споразума. 
 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке је 5.960,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу АУТОПРЕВОЗНИК „ЈАНКОВИЋ 
МИЛИСАВ“ ЈАБЛАНИЦА, дана 04.09.2019. 
године. 
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 

став 2. Правилника о поступку директног 
споразума општине Лопаре, који гласи 
„Уговорни орган бира понуђача на начин који 
гарантује најбољу размјену вриједности за 
новац. Када води преговоре који се односе на 
приједлог цијене или понуде, уговорни орган 
дјелује у складу са добром комерцијалном 
праксом“, као и Понуде Понуђача која у 
формалном, правном и економском погледу 
одговара захтјевима Уговорног органа, 
одлучено је као у диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  

Против ове Одлуке може се изјавити 
жалба најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 
пријема исте.  
 
                                        Н А Ч Е Л Н И К 

                                        Радо Савић, с.р. 

 
36. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-61-3/19 
Датум, 09.09.2019. године   
      
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке радијатора и 

додатних елемената за систем централног 
гријања у Средњошколском центру „Вук 
Караџић“ у Лопарама, одлучено је да се уговор 
додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „TERMAL 
INT“ ЛОПАРЕ, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: П-ДС-1/2019 од 
08.09.2019. године. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.943,54 КМ, без ПДВ-а, односно 6.953,94 КМ 
(шестхиљададеветстотинапедесеттри и 94/100 
конвертибилних марака), са урачунатим ПДВ-
ом.  
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Члан 3. 
 Приједлог уговора о набавци 
доставиће се на потпис изабраном понуђачу из 
члана 1. ове Одлуке. 

 
Члан 4. 

 За извршење ове Одлуке задужује се и 
овлашћује Oдјељење за привреду и 
друштвене дјелатности општине Лопаре. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“ и на web-страници, 
истовремено са упућивањем исте понуђачу 
који је учествовао у поступку јавне набавке 
(члан 70. став 6) Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине). 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке радијатора и 
додатних елемената за систем централног 
гријања у Средњошколском центру „Вук 
Караџић“ у Лопарама, покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-61-1/19 од 02.09.2019. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу са 
чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се 
односи на поступак Директног споразума. 
 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке је 5.943,54 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „TERMAL INT“ ЛОПАРЕ, 
дана 02.09.2019. године. 
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 
став 2. Правилника о поступку директног 
споразума општине Лопаре, који гласи 
„Уговорни орган бира понуђача на начин који 
гарантује најбољу размјену вриједности за 
новац. Када води преговоре који се односе на 
приједлог цијене или понуде, уговорни орган 
дјелује у складу са добром комерцијалном 
праксом“, као и Понуде Понуђача која у 
формалном, правном и економском погледу 
одговара захтјевима Уговорног органа, 
одлучено је као у диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  

Против ове Одлуке може се изјавити 
жалба најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 
пријема исте.  
      
   Н А Ч Е Л Н И К 

   Радо Савић, с.р. 

                    

 
 
 
 
 
37. 

На основу члана 18. став (1), члана 87. 
став (2), члана 88. и члана 64. став (1) тачка б) 
Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), члана 9. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 1/16), члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и члана 67. и 88. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 6/17), начелник општине Лопаре, 
д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке 

  
I 

Покреће се поступак јавне набавке 
радова на санацији клизишта на локалном путу 
у Мјесној заједници Прибој (локалитет 
„Ђеруша“). 

II 
 Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
25.641,00, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2019. годину, са позиције 412500 – 
„Расходи за текуће одржавање“, Одлука 
Скупштине општине Лопаре, број: 01/1-022-1-
93/19 од 17.07.2019. године. 
 

III 
 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак по Конкурентском захтјеву за 
достављање понуда. 

Поступак јавне набавке спровешће се у 
складу са Законом о јавним набавкама, 
подзаконским актима и интерним актима 
уговорног органа. 

Обавјештење о набавци објавиће се на 
Порталу Агенције за јавне набавке БиХ. 

 
IV 

 Критеријум који ће се примјењивати за 
избор најповољнијег понуђача је најнижа 
цијена понуде. 
 

V 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
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ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број: 02/5-404-64-1/19     Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 10.09.2019.            Радо Савић, с.р. 

38.                                          
На основу члана 18. став 1) и члана 90. 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14), а у вези са чланом 9. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 1/16) и чланом 4. став 3) Правилника о 
поступку директног споразума („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 12/15) 
начелник општине Лопаре, до н о с и  
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Покреће се поступак набавке 
материјала неопходног за потребе покривања 
објекта Мјесне заједнице Козјак, општина 
Лопаре. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2019. годину. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума. 

 
IV 

 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/5-404-65-1/19         Н А Ч Е Л Н И К 

Датум, 12.09.2019. године    Радо Савић, с.р. 

 
39.                         

На основу члана 82. став 3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), члана 8. 
Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 
гласник БиХ“, број: 39/14) те одредби 
Правилника о поступку додјеле уговора о 
услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним 

набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
66/16) Начелник општине Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

Покреће се поступак набавке услуга 
емитовања радио програма за потребе 
општине Лопаре. Наведене услуге предвиђене 
су у Анексу II дио Б Закона о јавним набавкама 
БиХ и на њих се у складу са чланом 8. Закона 
примјењује посебан режим. 
 

II 
 

За реализацију набавке из члана 1. ове 
Одлуке одобравају се финансијска средства у 
износу од 3.000,00 КМ, без урачунатога ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2019. годину, са буџетске ставке 
412700 „Услуге информисања“. 
 

III 
 

Закључење уговора или другог правног 
посла у циљу реализације предметне јавне 
набавке провест ће се у складу са 
овлаштењима утврђеним законом и општим 
актима уговорног органа. 

 
IV 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/5-404-66-1/19        Н А Ч Е Л Н И К 

Датум, 12.09.2019. године   Радо Савић, с.р. 

 
40. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-65-3/19 
Датум, 17.09.2019. године   
      
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), начелник општине 
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Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке материјала 

неопходног за потребе покривања објекта 
Мјесне заједнице Козјак, општина Лопаре, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
ОБРТНИЧКА РАДЊА „ИЗОМОНТ – 
ОМЕРЧЕВИЋ“ БРЊИК, ЧЕЛИЋ након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 01-09/19 од 13.09.2019. године. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
6.000,00 КМ, без ПДВ-а, односно 7.020,00 КМ 
(седамхиљададвадесет и 00/100 
конвертибилних марака), са урачунатим ПДВ-
ом.  
 

Члан 3. 
 Приједлог уговора о набавци 
доставиће се на потпис изабраном понуђачу из 
члана 1. ове Одлуке. 

 
Члан 4. 

 За извршење ове Одлуке задужује се и 
овлашћује Oдјељење за просторно уређење и 
стамбено комуналне послове општине Лопаре. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“ и на web-страници, 
истовремено са упућивањем исте понуђачу 
који је учествовао у поступку јавне набавке 
(члан 70. став 6) Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине). 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке материјала 
неопходног за потребе покривања објекта 
Мјесне заједнице Козјак, општина Лопаре, 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-65-1/19 од 
12.09.2019. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу са 
чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се 
односи на поступак Директног споразума. 
 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке је 6.000,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ОБРТНИЧКА РАДЊА „ИЗОМОНТ 
– ОМЕРЧЕВИЋ“ БРЊИК, ЧЕЛИЋ, дана 
12.09.2019. године. 

 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 
став 2. Правилника о поступку директног 
споразума општине Лопаре, који гласи 
„Уговорни орган бира понуђача на начин који 
гарантује најбољу размјену вриједности за 
новац. Када води преговоре који се односе на 
приједлог цијене или понуде, уговорни орган 
дјелује у складу са добром комерцијалном 
праксом“, као и Понуде Понуђача која у 
формалном, правном и економском погледу 
одговара захтјевима Уговорног органа, 
одлучено је као у диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  

Против ове Одлуке може се изјавити 
жалба најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 
пријема исте.  
      
   Н А Ч Е Л Н И К 

   Радо Савић, с.р. 

 
41.                    
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
        Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-60-7/19 
Датум, 17.09.2019. године 
 

На основу члана 64. став 1) тачка (б) и 
члана 70. став 1) и 3) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), а у вези са чланом 36. став 1) 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 1/16) и Препоруке 
Комисије за јавне набавке, Начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача у 
поступку јавне набавке радова на 

асфалтирању локалног макадамског 
пута у Мјесној заједници Јабланица, 
засеок „Видовићи“, дужина 550,00 m

1
, 

ширина асфалта 3,50 m
1
 

I 
Прихвата се Препорука Комисије за 

јавну набавку, број: 02/5-404-60-6/19 од 
17.09.2019. године да се уговор за јавну 
набавку радова на асфалтирању локалног 
макадамског пута у Мјесној заједници 
Јабланица, засеок „Видовићи“, дужина 550,00 
m

1
, ширина асфалта 3,50 m

1
, додијели 

Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 
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ЛОПАРЕ, на основу понуде, број: 89/19 од 
23.08.2019. године. 

 
II 

Укупна вриједност предметне набавке 
износи 39.820,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а, 
односно 46.589,40 КМ, са урачунатим ПДВ-ом 
(словима: четрдесетшест хиљада петстотина 
осамдесетдевет и 40/100 конвертибилних 
марака). 
 

III 
 Изабрани понуђач дужан је да у року 
од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке 
достави оригинале или овјерене копије 
документације којом потврђује вјеродостојност 
достављене изјаве и испуњеност услова из 
члана 45. став 1) тачке од (а) до (д), а у вези 
члана 45. став 2) тачке од а) до д) Закона о 
јавним набавкама БиХ. Докази које доставља 
изабрани понуђач не могу бити старији од 3 
(три) мјесеца, рачунајући од момента предаје 
понуде.  

Уколико изабрани понуђач у горе 
наведеном року не достави тражену 
документацију, уговорни орган ће, у складу са 
чланом 72. став 3) тачка (а) Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), доставити приједлог уговора оном 
понуђачу чија је понуда по ранг - листи одмах 
након понуде најуспјешнијег понуђача. 
 

IV 
Приједлог уговора о набавци 

доставиће се на потпис изабраном Понуђачу 
након истека рока од 15 (петнаест) дана, 
рачунајући од дана када су сви понуђачи 
обавијештени о избору најповољније понуде, у 
складу са чланом 72. став 1) Закона о јавним 
набавкама. У случају да на одлуку о додјели 
уговора у поступку набавке мале вриједности 
нема жалбе, уговорни орган дужан је да 
закључи уговор у року од 10 (десет) дана од 
дана обавјештавања учесника поступка о 
избору најповољнијег понуђача. 

 
V 

 Ова Одлука објавиће се на web-
страници општине Лопаре, истовремено с 
упућивањем понуђачима који су учествовали у 
поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. 
став 6) Закона о јавним набавкама. 
 

VI 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и доставља се свим понуђачима 
који су учествовали у поступку јавне набавке, у 
складу са чланом 71. став 2) Закона о јавним 
набавкама. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка, број: 02/5-404-
60-1/19 од 16.08.2019. године.  

Јавна набавка проведена је путем 
Конкурентског захтјева за достављање понуда. 

Обавјештење о јавној набавци, број: 
15-7-3-56-3-28/19 објављено је на Порталу 
јавних набавки дана 16.08.2019. године. 

Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 42.735,00 КМ, без ПДВ-а. 

Уговорни орган објавио је Тендерску 
документацију на Порталу јавних набавки, 
дана 16.08.2019. године.  

Тендерску документацију са Портала 
јавних набавки преузело је укупно 7 (седам) 
понуђача.  

Комисија за јавну набавку именована је 
Рјешењем начелника општине, број: 02/5-404-
60-2/19 од 16.08.2019. године, са задатком да 
проведе поступак јавне набавке у складу са 
Законом о јавним набавкама БиХ, те да 
Препоруку уговорном органу за доношење 
одлуке о избору најповољнијег понуђача или 
одлуке о поништењу поступка јавне набавке. 

 
На адресу Уговорног органа 

благовремено су пристигле 3 (три) понуде и то: 
- „БИЈЕЉИНА ПУТ“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА 
- „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ Д.О.О. ЛОПАРЕ и 
- „GALAX – NISKOGRADNJA“ Д.Д. 

БРЧКО 
 
Комисија је благовремено извршила 

отварање пристиглих понуда, дана 30.08.2019. 
године у 11:30

h
 уз присуство представника 

понуђача „Galax – Niskogradnja“ д.д. Брчко и 
„Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре. Записник са 
отварања понуда је благовремено достављен 
свим понуђачима који су учествовали у 
поступку јавне набавке. 

Комисија за јавну набавку доставила је 
дана 16.09.2019. године Начелнику општине 
Записник о оцјени понуда, број: 02/5-404-60-
5/19 од 16.09.2019. године и Препоруку о 
избору најповољнијег понуђача, број: 02/5-404-
60-6/19 од 16.09.2019. године у поступку јавне 
набавке радова на асфалтирању локалног 
макадамског пута у Мјесној заједници 
Јабланица, засеок „Видовићи“, дужина 550,00 
m

1
, ширина асфалта 3,50 m

1
. 

У поступку по извјештају о раду је 
утврђено да је Комисија за јавну набавку 
благовремено и правилно извршила отварање 
и оцјену понуда и о томе сачинила 
одговарајуће записнике, у којима је утврђено 
сљедеће: 

 да је укупан број пристиглих понуда 3 
(три). 

 да је благовремено запримљено 3 (три) 
понуде. 



Страна 34                            Службени гласник општине Лопаре – број: 9/19.               30.09.2019. 

 

 да је неблаговремено запримљено 0 
(нула) понуда. 

 да су Понуђачи „Бијељина пут“ д.о.о. 
Бијељина, „Интеграл МЦГ“ д.о.о. 
Лопаре и „Galax – Niskogradnja“ д.д. 
Брчко, квалификовани понуђачи који су 
доставили прихватљиве понуде, јер су 
доставили све захтијеване доказе и 
понуде израдили на начин одређен 
тендерском документацијом и исте 
могу бити предмет вредновања и 

 да нема неприхватљивих понуда. 
У поступку доношења ове Одлуке 

посебно су цијењене чињенице да је Комисија 
правилно и потпуно извршила оцјену 
квалификованости понуђача, те оцјену 
приспјелих понуда, сходно критеријима из 
Тендерске документације. 
 У поступку оцјене проведеног поступка, 
Начелник општине није нашао пропусте, нити 
разлоге који би били основ за неприхватање 
Препоруке Комисије за јавну набавку. 
 Наиме, у поступку је оцијењено да је 
Комисија у свему правилно поступила, те да је 
избор најповољнијег понуђача извршен у 
складу са Законом о јавним набавкама, 
подзаконским актима и Тендерском 
документацијом. Увидом у приложену 
документацију, неспорно је да је изабрани 
понуђач најбоље оцијењен због најниже 
цијене, како слиједи: 
 

Назив / име 
понуђача 

Понуђ
ена 

цијена 
(без 

ПДВ-а) 

Понуђ
ени 

попуст 

Цијена 
са 

урачуна
тим 

попусто
м 

(без 
ПДВ-а) 

4)  

„ИНТЕГРАЛ 
МЦГ“  
Д.О.О. 
ЛОПАРЕ 

39.820
,00 КМ не 

39.820,0
0 КМ 

5)  

„GALAX - 
NISKOGRAD
NJA“ Д.Д. 
БРЧКО 

40.095
,00 КМ не 

40.095,0
0 КМ 

6)  

„БИЈЕЉИН
А ПУТ“  
Д.О.О. 
БИЈЕЉИНА 

48.716
,25 КМ не 

48.716,2
5 КМ 

 
 Изабрани понуђач ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ је изабран 
примјењујући критеријум најниже цијене и 
његова понуда у потпуности испуњава услове 
предвиђене тендерском документацијом. 
 Из наведених разлога, примјеном 

члана 64. став 1) тачка (б), најнижа цијена, 
одлучено је као у диспозитиву. 

Записник о оцјени понуда, број: 02/5-
404-60-5/19 од 16.09.2019. године саставни је 
дио ове Одлуке. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
Сваки понуђач који има легитимни 

интерес у предметном поступку јавне набавке, 
а који сматра да је Уговорни орган у току 
поступка прекршио једну или више одредби 
Закона о јавним набавкама има право уложити 
жалбу у писаној форми у року од 5 (пет) дана 
од дана пријема ове Одлуке, у складу са 
чланом 99. Закона о јавним набавкама. 

 
         
      Н А Ч Е Л Н И К 
                                         Радо Савић,с.р.                   
                              
Доставити: 
- „Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре, 
- „Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина, 
- „Galax – Niskogradnja“ д.д. Брчко, 
- евиденцији и 
- архиви. 

 
42. 

На основу члана 18. став 1) и члана 90. 
Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 
гласник БиХ“, број: 39/14), члана 9. Правилника 
о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
1/16) и члана 4. став 3. Правилника о поступку 
директног споразума („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 12/15) начелник 
општине Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Покреће се поступак набавке 
консултантских услуга око избора трасе и 
израда Главног пројекта (грађевински дио), за 
проширење постојећег пута Прибој – Бусија, од 
km 3+300 m до km 6+790 m и проширење и 
исправка трасе истог пута од km 6+790 m до 
km 7+643 m у укупној дужини 4.343 m

1
. 

 
II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2019. годину. 
 

III 
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 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума. 

 
IV 

 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 

Број: 02/5-404-67-1/19         Н А Ч Е Л Н И К 

Датум, 18.09.2019. године    Радо Савић, с.р. 

 
43.                        

На основу члана 18. став 1) и члана 90. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14), а у вези са чланом 9. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 1/16) и чланом 4. став 3) Правилника о 
поступку директног споразума („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 12/15) 
начелник општине Лопаре, до н о с и  
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Покреће се поступак набавке радова 
на замјени постојеће столарије на објекту 
Мјесне заједнице Прибој, општина Лопаре. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 5.180,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2019. годину. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума. 

 
IV 

 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 

Број: 02/5-404-68-1/19          Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 24.09.2019. године     Радо Савић, с.р. 

                        
      
44.   
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-67-3/19 
Датум, 26.09.2019. године   
      
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке консултантских услуга око 
избора трасе и израда Главног пројекта 
(грађевински дио), за проширење постојећег 
пута Прибој – Бусија, од km 3+300 m до km 
6+790 m и проширење и исправка трасе истог 
пута од km 6+790 m до km 7+643 m у укупној 
дужини 4.343 m

1
, одлучено је да се уговор 

додијели Понуђачу ГРАЂЕВИНСКО 
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „МОНТИНГ 
ПРОЈЕКТ“ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 9/2019 од 
24.09.2019. године. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.993,34 КМ, без ПДВ-а, односно 7.012,21 КМ 
(седамхиљададванаест и 21/100 
конвертибилних марака), са урачунатим ПДВ-
ом.  
 

Члан 3. 
 Приједлог уговора о набавци 
доставиће се на потпис изабраном понуђачу из 
члана 1. ове Одлуке. 

 
Члан 4. 

 За извршење ове Одлуке задужује се и 
овлашћује Oдјељење за просторно уређење и 
стамбено - комуналне послове општине 
Лопаре. 
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Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“ и на web-страници, 
истовремено са упућивањем исте понуђачу 
који је учествовао у поступку јавне набавке 
(члан 70. став 6) Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине). 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке консултантских 
услуга око избора трасе и израда Главног 
пројекта (грађевински дио), за проширење 
постојећег пута Прибој – Бусија, од km 3+300 
m до km 6+790 m и проширење и исправка 
трасе истог пута од km 6+790 m до km 7+643 m 
у укупној дужини 4.343 m

1
, покренут је Одлуком 

о покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-67-1/19 од 18.09.2019. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу са 
чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се 
односи на поступак Директног споразума. 
 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке је 6.000,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ГРАЂЕВИНСКО ПРИВРЕДНО 
ДРУШТВО „МОНТИНГ ПРОЈЕКТ“ ДРУШТВО 
СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, дана 
18.09.2019. године. 
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 
став 2. Правилника о поступку директног 
споразума општине Лопаре, који гласи 
„Уговорни орган бира понуђача на начин који 
гарантује најбољу размјену вриједности за 
новац. Када води преговоре који се односе на 
приједлог цијене или понуде, уговорни орган 
дјелује у складу са добром комерцијалном 
праксом“, као и Понуде Понуђача која у 
формалном, правном и економском погледу 
одговара захтјевима Уговорног органа, 
одлучено је као у диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  

Против ове Одлуке може се изјавити 
жалба најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 
пријема исте.  
 
      
   Н А Ч Е Л Н И К 
   Радо Савић, с.р. 

 
45.                    

На основу члана 18. став 1) и члана 90. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14), а у вези са чланом 9. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 

радова („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 1/16) и чланом 4. став 3) Правилника о 
поступку директног споразума („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 12/15) 
начелник општине Лопаре, до н о с и  
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Покреће се поступак за набавку, 
испоруку и монтажу челичног топловодног 
котла за централно гријање зграде 
Територијалне ватрогасне јединице општине 
Лопаре. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 2.136,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2019. годину, економски код 511 – 
„Трошкови за набавку сталних средстава“, 
организациона јединица 125 – Територијална 
ватрогасна јединица. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак Директног споразума. 

 
IV 

 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/5-404-69-1/19         Н А Ч Е Л Н И К 

Датум, 26.09.2019. године    Радо Савић, с.р. 

 
46.                         

На основу члана 18. став 1) и члана 90. Закона 
о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), члана 9. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 1/16) и члана 4. став 3. Правилника о поступку 
директног споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15) начелник општине Лопаре, 
д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
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 Покреће се поступак набавке радова 
инжењерскогеолошких и геотехничких истраживања и 
испитивања терена на локацији потенцијалног клизишта 
на дијелу трасе регионалног пута (обилазнице) и израде 
елабората о резултатима инжењерскогеолошких и 
геотехничких истраживања и испитивања терена. 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке износи 
5.900,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I ове 
Одлуке обезбјеђују се у буџету општине Лопаре за 2019. 
годину. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се поступак 
Директног споразума. 

 
IV 

 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Лопаре“. 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/5-404-70-1/19           Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 27.09.2019. године           Радо Савић, с.р. 

 
47.                            

На основу члана 18. став 1) и члана 90. Закона 
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), а у вези са чланом 9. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 1/16) и чланом 4. став 3) 
Правилника о поступку директног споразума („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 12/15) начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Покреће се поступак набавке радова на 
асфалтирању огранка улице Цара Душана у насељеном 
мјесту Лопаре.   
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке износи 
5.988,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I ове 
Одлуке обезбјеђују се у буџету општине Лопаре за 2019. 
годину. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се поступак 
Директног споразума. 

 
IV 

 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Лопаре“. 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/5-404-71-1/19         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 30.09.2019. године         Радо Савић, с..р. 

 
48. 
          На основу члана 43. Закона о буџетском 
систему Републике Српске – Пречишћени 
текст („Службени гласник РС“, број: 52/14, 
103/15, и 15/16), члана 67. и 88. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
 Одобравају се средства, у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Жепинић 
Види за трошкове лијечења. 

 
II 
 

           За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

 
            Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-2225/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 20.08.2019.           Радо Савић, с.р. 

 
49. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
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број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

           Одобравају се средства, у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Шакотић 
Веселинки из Тобута за трошкове лијечења. 

 
II 
 

            За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

 
             Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-1898/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 23.08.2019.            Радо Савић, с.р. 

 
50. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
  Одобравају се средства, у износу од 
200,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Антић 
Слободанки из Пипера за трошкове лијечења. 

 
II 
 

              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 

III 
 

              Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-2260/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 26.08.2019.            Радо Савић, с.р. 

 
51. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
 Одобравају се средства, у износу од 
100,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, 
Симеуновић Пери из Тобута за трошкове 
лијечења. 

 
II 
 

             За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

              Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-2525/19      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 26.08.2019.           Радо Савић, с.р. 

 
52. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
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општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
          Одобравају се средства, у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Томић 
Нади из Пирковаца за трошкове лијечења. 

 
II 
 

           За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

             Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-2526/19      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 28.08.2019.          Радо Савић, с.р.  

 
53. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
 Одобравају се средства, у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Цвјетковић 
Драгици из Пељава за трошкове лијечења. 

 
II 
 

            За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 

III 
 

             Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-2454/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 29.08.2019.            Радо Савић, с.р. 

 
54. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
            Одобравају се средства, у износу од 
200,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Рикановић 
Јовану из Вукосаваца за трошкове лијечења. 

 
II 

 
              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 

 
              Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-297/19         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 29.08.2019.            Радо Савић, с.р. 

 
55. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
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(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
           Одобравају се средства, у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Лујић 
Горану из Бруснице за трошкове лијечења. 

 
II 
 

             За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

             Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-2543/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 30.08.2019.             Радо Савић, с.р. 

 
56. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
 Одобравају се средства, у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Којић 
Милету из Лопара за трошкове лијечења. 

 
II 
 

            За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

 
             Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-2641/19        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 03.09.2019.             Радо Савић, с.р. 

 
57. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
            Одобравају се средства, у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Toмић 
Златку из Лопара за трошкове лијечења. 

 
II 
 

            За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

             Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-2643/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 03.09.2019.            Радо Савић, с.р. 

 
58. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
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о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

I 
 
 Одобравају се средства, у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Лујић 
Марију из Пељава за трошкове лијечења. 

 
II 

 
           За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

           Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-2642/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 03.09.2019.           Радо Савић, с.р. 

 
59. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
             Одобравају се средства, у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Халиловић 
Велиди из Кораја за трошкове лијечења. 

 
II 
 

             За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

 
              Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 
 
 
 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-2670/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 05.09.2019.           Радо Савић, с.р. 

 
60. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
 Одобравају се средства, у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Гаврић 
Драгици из Пукиша за трошкове лијечења. 

 
II 
 

            За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

 
             Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-2516/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 05.09.2019.           Радо Савић, с.р. 

 
61. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
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општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
            Одобравају се средства, у износу од 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Јосиповић 
Данијели из Јање за трошкове лијечења. 

 
II 
 

            За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

             Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-2578/19      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 05.09.2019.          Радо Савић, с.р. 

 
62. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
            Одобравају се средства, у износу од 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Глигоревић 
Душану из Прибоја за трошкове лијечења. 

 
II 
 

             За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 

III 
 

             Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-2565/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 06.09.2019.           Радо Савић, с.р. 

 
63. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
 Одобравају се средства, у износу од 
5.000,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на 
терет позиције буџетска резерва 372200, 
предузећу „КРИСТАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ“ доо 
Лопаре, за покретање локалног радија. 

 
II 
 

             За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

 
              Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/3-014-136     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 06.09.2019.           Радо Савић, с.р. 

 
64. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
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општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
 Одобравају се средства, у износу од 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Медић 
Славки из Тобута за трошкове лијечења. 

 
II 
 

           За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

 
             Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-2640/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 09.09.2019.            Радо Савић, с.р. 

 
65. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
              Одобравају се средства, у износу од 
200,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Петровић 
Слободану из Милиног Села за трошкове 
лијечења. 

 
II 
 

              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 

III 
 

               Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-2429/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 09.09.2019.           Радо Савић, с.р. 

 
66. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
 Одобравају се средства, у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Стевић 
Драгици из Јабланице за трошкове лијечења. 

 
II 
 

            За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

 
             Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-2485/19      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 10.09.2019.           Радо Савић, с.р. 

 
67. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
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о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

I 
 
 Одобравају се средства, у износу од 
100,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Лакић 
Миладину из Бријеста за трошкове лијечења. 

 
II 
 

            За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

 
             Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-2856/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 17.09.2019.           Радо Савић, с.р. 

 
68. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
             Одобравају се средства, у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Стевановић 
Жељку из Јабланице за трошкове лијечења. 

 
II 
 

            За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

             Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 
 

 
 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-2706/19      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 17.09.2019.           Радо Савић, с.р. 

 
69. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
 Одобравају се средства, у износу од 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Ђуки Анђић 
из Лопара за трошкове лијечења. 

 
II 
 

             За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

 
              Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-2571/19       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 19.09.2019.             Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
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